
 

Verslag jaarvergadering Dorpsraad Serooskerke, 30 juni 2020 online via Skype 

meet now. 

Aanwezig: Jan Kousemaker, Hedy van Straten, Manon Kluijfhout, Robbie Holmes, 
Lianne de Later, Anneke Brouwer, Sander Lobbezoo en Pieter Wisse. 
Afwezig: Izaäk Geschiere en Jacobine Vader 
 

1. Opening 

Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit is een heel bijzondere 
vergadering, voor het eerst via internet. De vergadering kan rechtsgeldig 
gehouden worden.   
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt door Jan vastgesteld er zijn geen aanvullingen. 
 

3. Notulen jaarvergadering 17 april 2019 

De notulen worden met dank aan Anneke ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 
 

5. Financieel verslag 2019 

Robbie geeft een korte toelichting op de jaarrekening. 
 
Meer contributie ontvangen door kleine toename van het aantal leden. 
Grootste kostenpost is de Waker, deze ziet er erg aantrekkelijk uit en leuk om 
te lezen. Tevens zijn de vergaderkosten iets hoger dan vorig jaar door enkele 
ingelaste vergaderingen 
 
Het resultaat over 2019 is Eur 98,62 positief. 
 

6. Verslag kascommissie ( Cor Kreft en Bram Abrahamse) en benoeming nieuwe 
kascommissie 

Bram Abrahamse en Cor Kreft hebben de kas gecontroleerd. Beide zijn 
vanavond verhinderd. Wel hebben ze beide voor akkoord getekend tijdens de 
kascontrole. 
Hiermee stelt de commissie voor het bestuur te dechargeren voor het over 
2019 gevoerde beleid en beheer van de kas.  
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Bram Abrahamse en Han 
Lobbezoo. 
 



 
7. Verkiezing bestuursleden aftredend zijn Manon Kluijfhout en Izaak Geschiere 

deze stellen zich herkiesbaar 

Jan stelt Izaäk Geschiere en Manon Kluijfhout herkiesbaar en zij worden 
opnieuw als bestuurslid benoemd voor de komende 4 jaar. 
 

8. Rondvraag  
Pieter Wisse geeft een korte update over de stand van zaken. Donderdag is een 
spannende dag omdat dan de gemeenteraadsvergadering gepland staat en de 
plannen zoals ze nu zijn gemaakt worden voorgelegd. 

 
Verder is er niets meer aan de orde. De vergadering wordt gesloten met dank aan 
alle aanwezigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


