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Ons bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: 
Toos Uenk  gesprekleider en secretaris 
Ineke Beekhuis          penningmeester 
Henk Beekhuis          lid 
Harry van Essen    lid en contactpersoon naar hoofdbestuur 
Reinier Dooyeweerd lid 
Rene Kamphuis   lid              
 
Bij de bestuursverkiezing van 2008 werden de aftredende leden Henk Beekhuis en 
Harry van Essen herkozen. 
Bij de bestuursverkiezing van 2009 zijn aftredend en herkiesbaar Ineke Beekhuis en 
Reinier Dooyeweerd. 
 
In de week van 3 t/m 8 maart werd de collecte van Jantje Beton gehouden en de  
totaalopbrengst was  € 642,72  Dit bedrag is iets minder dan de opbrengst van vorig jaar. De helft van 
de collecte is voor de commissie die het zal besteden voor een nieuw speeltoestel 
De commissie bedankt alle gevers en collectanten voor hun bijdrage en getoonde inzet. 
 
De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden en reparaties werden uitgevoerd. 
 
Op 9 en 10 mei gingen wij weer met de geraniums langs de deuren en dat was een succes. 
De opbrengst was  € 490,60. 
 
De speeltoestellen werden weer gekeurd door een erkend bedrijf en de gemeente. Bijna alle toestellen 
werden goed gekeurd, behalve de kabelbaan die een slechte balk en paal had, zodat dat toestel als 
eerste aan vervanging toe is. 
Op 15 november hebben we de kabelbaan verwijderd en samen met twee goede palen erbij 
Verkocht.  Privé mag je nog wel zelf toestellen bouwen want daar heb je geen goedkeuringscertificaat 
voor nodig. 
Wij hebben bij Firma de Boer een nieuwe kabelbaan besteld, waarvan de gemeente ook een 
deel heeft betaald. Deze wordt als het veld het toelaat voor maart 2009 geplaatst. 
 
Activiteiten 2009  

- 2 t/m 7 maart: collecte Jantje Beton 
- 8 en 9 mei: geraniums bezorgen (Dit jaar komt er een lijst rond om in te vullen welke en 

hoeveel geraniums u wilt hebben die dan voor moederdag worden bezorgd. Wij kunnen de 
overgebleven geraniums niet meer terug doen zoals voorgaande jaren wel het geval was.)  

 
 


