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1. Opening
19:30 door Monique Lenoire. Opkomst: 16.
Mededelingen
- Adri de Jong was verhinderd en heeft zich afgemeld.
- Recent is Geurt, de echtgenote van Stieneke Boon plotseling overleden
- Op de locatie van de Groenhof gaat de gemeente een IKC (Integraal Kind Centrum)
bouwen. Dat heeft tot gevolg dat we half oktober de Groenhof zullen verlaten.
IVN verhuist naar het PWA park. Wij gaan naar Plein Zuid aan de Dr. Colijnstraat 70.
Het jaarverslag is beschikbaar gesteld op onze website.
2. Ingekomen stukken
Geen
3. Verslag van de vergaderingen van 6 oktober 2020
Geen opmerkingen.
4. Jaarverslag 2020 algemeen
Doorgenomen en toegelicht door de secretaris.
De laatste mutatie in de financiële commissie is nog niet in het verslag verwerkt. Dat wordt
alsnog gedaan. Op onze website, https://veenendaal.groei.nl, staat bij ‘terugblikken’ een
verslagje genaamd Wel en Wee van Gee&Bee in ’t Veen. Daarin is nog wat dieper ingegaan
op het bestuurswerk. Het illustreert ook dat het leuk is om te doen.
5. Jaarverslag 2020 financieel
De cijfers zijn toegelicht door de penningmeester.
Er waren weinig activiteiten. In 2021 zijn restituties verleend die betrekking hadden op het
jaar 2020 waardoor 2021 waarschijnlijk met een verlies zal worden afgesloten.
De opbrengst van de verlotingen worden verantwoord onder ‘diverse inkomsten’.
De verhuizing naar Plein Zuid zal tot gevolg hebben dat we meer huisvestingkosten gaan
betalen. Daar wordt subsidie voor aangevraagd bij de gemeente maar daarover is nog geen
uitsluitsel.
6. Verslag van de financiële commissie
De controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het bestuur is door de vergadering
gedechargeerd voor het jaar 2020.
De financiële commissie bestaat uit Joop van Rossum en Anneke van de Bovenkamp.
7. Rondvraag
In 2021 zijn ondanks de beperkingen van de corona pandemie toch leuke activiteiten
georganiseerd zoals de bijdrage van Groei & Bloei en Bartiméus aan de Herenstraat in
Rhenen (het terrein van de voormalige begraafplaats).
Het bestuur is hartelijk bedankt voor het vele werk, de leuke activiteiten en de hartelijke
attenties.
8. Sluiting van de vergadering (20:15 uur)
Groei & Bloei, afd. Veenendaal e.o.
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