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Jaarlijkse ledenvergadering 2018 van de “Stichting  

Vriendenkring van Olden Kinholt/Bilderdijk”  

Beste vrienden, sponsoren, chauffeurs en belangstellenden 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering die gehouden zal worden 

op woensdag 14 november 2018 aanvang 19.30 uur in Olden Kinholt. 

 

De agenda: 

1. Ontvangst met koffie 

2. Opening door de voorzitter Jan Kemink 

3. Mededelingen 

4. Jaarverslag van de penningmeester 

5. Verslag van de kascommissie 

6. Verslag van de ledenadministratie  

7. Bestuurswissel: Bé Giethoorn is aftredend en niet herkiesbaar, helaas hebben we nog 

geen aanmeldingen voor een nieuw bestuurslid. 

8. Mededelingen Mevr. Jeanette Berkenbosch en Mevr.Astrid Hendriksen 

 

Pauze 

 

9. Verrassende dia presentatie 

10. Sluiting  

 

Gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje 

 

Namens het bestuur: 

Bé Moes secretaris 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  

Aanmelding jaarvergadering 

Zou u zich voor 10 nov. willen aanmelden voor de jaarvergadering?  In verband met het 

bestellen van hapjes en drankjes willen we graag weten hoeveel personen we kunnen 

verwachten. 

Dit kan door onderstaand aanmelding strookje in te leveren bij de balie van Olden Kinholt of 

per mail bij  bemoes@ziggo.nl  

Naam      ……………………………………..      

Adres      ………………………………………..                                                                                                          

met hoeveel personen      …….. 
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Van de voorzitter, 

 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor twee zaken waar wij in het afgelopen seizoen 

veelvuldig mee bezig zijn geweest. Allereerst hebben wij stil gestaan bij de toekomst van 

onze stichting. We zien een afname van ons ledenaantal, voornamelijk door overlijden. Hoe 

kunnen wij er voor zorgen dat meer bewoners en buitenstaanders lid willen worden? Zodat 

wij de nodige activiteiten kunnen blijven ondersteunen, ook in de komende jaren. Op de 

jaarvergadering zult u daar meer over horen.  

Een ander belangrijk punt is de samenwerking tussen de vriendenkring Olden Kinholt en het 

woonzorgcentrum Bilderdijk. Wij hebben als bestuur hierover verschillende gesprekken 

gevoerd en hopen in de komende tijd een volledige samenwerking te kunnen realiseren. Ook 

zullen wij bestuursleden zoeken binnen Bilderdijk om de samenwerking te stimuleren. 

Positief is dat vanuit de directie de samenwerking wordt toegejuicht. Voor de 

jaarvergadering hebben wij dan ook het hoofd van Bilderdijk, mevrouw Astrid Hendriksen, 

uitgenodigd. Zij zal ons meer vertellen over Bilderdijk. Ook zal er voldoende ruimte zijn voor 

vragen van uw kant. 

Tot slot nog een persoonlijke noot. In een wereld waar de groten der aarde elkaar over en 

weer verwijten maken, mogen wij hopen en bidden dat het alleen bij ferme woorden blijft. 

Voor ons land geloof ik dat wij blij en dankbaar mogen zijn dat in onze nieuwe regering de 

Christelijke partijen goed zijn vertegenwoordigd.  

Ik zie er naar uit u allen te mogen ontmoeten op de jaarvergadering van woensdag 15 

november om 19.30 uur in Olden Kinholt. 

Met een vriendelijke groet,  

Jan Kemink 
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Bestuursactiviteiten 

 

Het bestuur is druk in gesprek geweest met de activiteiten begeleiding, zij hebben enkele 

wensen bij ons naar voren gebracht, waaronder de wens om een eigen fietslabyrint aan te 

schaffen voor Olden Kinholt . Verder kwam het verzoek of de stichting een bijdrage kon 

leveren voor het kampgeld op camping de Westerbergen, dat hebben wij gehonoreerd en er 

zijn weer vele ritten met de bus gemaakt naar de camping, waar de bewoners , mede door 

het prachtige weer deze zomer, en dus mede door de bijdrage van de Vriendenkring, heerlijk 

hebben genoten. Ook de bus heeft de nodige aandacht, zo zijn we dringend op zoek naar 

nieuwe sponsoren, er hebben in 2018 een 2-tal sponsoren afgehaakt en die plaatsen op de 

bus willen we graag weer opgevuld zien omdat we op deze manier sponsorgelden missen . 

Dat geld hebben we hard nodig om de exploitatie van de  bus gezond te houden, temeer 

omdat ook het aantal donateurs terug loopt. Het bestuur doet hierbij dan ook een oproep 

aan iedereen om mee te helpen om de Vriendenkring in stand te houden. 

 

Secretaris:  Bé Moes 

 

De ledenadministratie. 

 

Het huidige ledenbestand van de Vriendenkring telt 125 leden. 

We hadden gehoopt dat alle bewoners van Olden Kinholt en Bilderdijk lid zouden worden. 

Helaas is dat tot nu toe niet het geval. 

Toch is de vriendenkring er voor u als bewoners en hoe meer leden hoe meer we voor u 

kunnen betekenen. 

Het bedrag van ruim 1 € per maand kan toch niet het probleem zijn. 

Bij deze doen we dus nogmaals een beroep op u als bewoners, Wordt lid en sluit u bij ons 

aan. 

We zijn er voor u! 

Ook uw familieleden en zij die u een warm hart toe dragen mogen natuurlijk lid worden. 

Hartelijk welkom. 

 

Tineke de Weerd 
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Financieel Overzicht Vriendenkring Olde Kinholt 2017 

 
Ontvangsten: 

Contributie €  1.486,65 

Rente spaarrekening €        11,67 

Saldo rek. Courant 1-1-2017 €    1.968,29 

Saldo Spaarrekening 1-1-2017 €  12.792,96 

 

 

 

     

Totaal  €  16.459,47 

Uitgaven: 

Rente en bankkosten €    126,61 

Administratiekosten  €      96,45 

Bijdrage 55 jr. O.K.  €    615,00 

Kosten website €      65,54 

Bestuursaanspr. Verz.  €    272,25 

Kosten jaarvergadering €       55,00 

Saldo rek. Courant 31-12-2017 €   2424,09 

Saldo Spaarrekening 31-12-2017 € 12.804,63 

Totaal   € 16.459,57 

 

Contributies: 

Contributie 2014 €   1422,00 

idem   2015 €   1608,50 

idem   2016  €  1140,60 

idem   2017           €  1486,65 

De contributie is inmiddels € 12,50 per jaar (aftrekbaar voor de belasting omdat wij een ANBI-instelling 

zijn). Vriendenkring Olden Kinholt, reknr. NL97 ABNA 042 6474 252 

 

Exploitatie Bus 

Ontvangsten: 

Sponsorgelden (incl.Treant) €  4.750,00 

Busritten €  1.163,50 

Rente Spaarrekening €        16,24 

Saldo rek. Courant 1-1-2017 €  9.177,92 

Saldo spaarrekening 1-1-2017 €  9.147,17 

 

Totaal €  24254,83

Uitgaven: 

Bankkosten €      102,35 

Onderhoud €      881,54 

Brandstof €      506,43 

Verzekering €   1.527,76 

Saldo rek. Courant 31-12-2017 € 12.073,34 

Saldo Spaarrekening 31-12-2017 €   9.163,41 

Totaal     24.254,83

 


