
 

 

 
 
Notulen van de 52ste  OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
 op maandag 7 december  2020 in de Barchkerk. 
 

Dit is een online vergadering 
 
Tot een week na de vergadering, dus tot 14 december, kan er gereageerd worden op de 
agendapunten via secretariaat@contact-barchem.nl 
 
 
1 Opening 

 
Gert heet iedereen van harte welkom. De aanwezige bestuursleden en de mensen die via 
internet thuis met ons meekijken. 
We willen het kort en bondig houden om de noodzakelijke zaken van 2019 af te sluiten. 
Iedereen die wil reageren kan dat doen voor 14 december naar het secretariaat. 
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Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 27-3-2019. 
De notulen staan ter inzage op de site www. contact-barchem.nl 
Op/ aanmerkingen op de notulen ook voor 14 december. 
 

3 Jaarverslag 2019 : secretaris   
Gerry licht alle activiteiten toe met foto’s 
Het jaarverslag zal ook op de site komen. 
 

 Jaarverslag 2019: penningmeester  met goedkeuring en verkiezing kascommissie 
Arjan Wanschers licht het financieel j aar verslag toe. 
Uitgaven/ inkomsten staan op papier en begroting voor 2020 is ook gemaakt. 
We zijn binnen de begroting gebleven in 2019. 
Kascontrole door Ineke Wijngaard en Joris Spiekker. 
Ineke is aanwezig en zegt dat alles er goed uit zag. 
Indien er voor 14 december 2020 geen bezwaar wordt aangetekend betekent dit dat het 
bestuur en de penningmeester décharge wordt verleend voor het gevoerde financieel 
beheer in 2019. 
Joris is 2 keer kascommissielid geweest en daarvoor vragen we iemand anders. 
Graag voor 14 december opgeven bij het secretariaat. 
 

4 Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: Bert Nijenhuis 
Bij geen bezwaar blijft hij nog 3 jaar bestuurslid. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: Betsie Kamperman, Arjan Wanschers, Wilco Weernink,  
                                                 Gerry te Walvaart   
Gert bedankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet voor Barchem. 
Wilco ( vanaf 2014) had de organisatie van de optocht is lid van de werkgroep wonen. 
Daarin blijft hij zijn steentje bijdragen. 
Arjan ( vanaf 2017) was penningmeester en heeft de cijfers altijd goed beheerd. 
Betsie ( vanaf 2017) veel werk verzet in werkgroep zorg en bij werkgroep koningsdag en 
andere activiteiten. 
Gerry ( vanaf 2011) als secretaris op verschillende  manieren  ingezet voor de vereniging. 
Deze mensen hebben zich ook ingezet voor de andere activiteiten die georganiseerd 
werden door Contact. 
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De scheidende bestuursleden krijgen een rododendronplant.     
                                 
Door het bestuur voorgestelde kandidaten: 
Marcel Beeftink, Jan Enzerink, Hans Botman, Rianne Paalman, Rita Asselman 
De nieuwe bestuursleden stellen zich even voor.  
Bij geen bezwaar zullen zij zitting nemen in het bestuur. 
 
Gert heet de mensen al vast van harte welkom en hoopt dat wij op deze manier een mooi 
vervolg kunnen geven aan het bestuur. 
 
We blijven natuurlijk op zoek naar bestuursleden. En heel graag vrouwen om de 
verhouding mannen/ vrouwen wat gelijk te krijgen. 
  

  
Dorpsplan2 ( 2016-2026): 
 
In 2021 wordt er een tussentijdse evaluatie gehouden omdat we dan halverwege de 
periode van 10 jaar zijn. 
 
Er is dit jaar ( 2020) een nieuwe groep ontstaan: de werkgroep Buitengebied. 
Deze groep richt zich  nu vooral op energie strategie en omgevingswet, omdat de 
gemeente daarin veranderen wil. 
 

5. Afsluiting 
 
Volgend jaar op 31 maart de vlg. ALV  als de situatie het dan weer toelaat. 
Dan zullen wethouder Bert Groot Wesseldijk en ideeënmakelaar  Appie Baas aanwezig 
zijn. 
 
Gert bedankt de mensen van de Barchkerk om ons , die het mogelijk hebben gemaakt 
deze vergadering online te houden. 
 
En alle mensen bedankt, die via internet met ons meegekeken hebben. 
 

 Notulist: 
Gerry te Walvaart. 

 

 

 


