
Notulen 
7 juni 2022 20:00 uur Markehuis 

Aanwezigen 
Janniek Reinders 
Roelie Reinders 
Henk Molenmakers 
Hennita Molenmakers 
Janette Meems 
Bertus Reinders 
Ina Reinders 
Berend Poots 
Sarah Sopacua 
Corine van der Heide 
Els van Weelde 
 
VvV bestuur 
 

1. Opening  
Leanne heet iedereen welkom. 
VVV kort voorstelrondje 
kort voorstelrondje inwoners Grolloo 
stellen de agenda vast 

2. Ingekomen stukken  
3. Notulen vorige jaarvergadering  

vastgesteld 
4. Jaarverslag secretaris  

We bekijken het filmpje met tekst. 
5. Penningmeester aan het woord 

a. Jaarverslag penningmeester 
b. Verantwoording penningmeester 

Tineke legt het jaarverslag uit.  
positief eindbedrag, geplust.  

c. Kascommissie 
Janniek: Kas is goedgekeurd. 
Corine: kas is behoorlijk, storten.  
Corine: Het banksaldo is groot, willen jullie hier iets mee.  
Bertus:  Houd bij grote activiteiten rekening met hoge kosten, zet 
bijvoorbeeld een deel apart.  
 
Verkiezing kascommissie: Janniek stopt, Els de Weelde neemt 
deze taak over.  

d. Contributie 
contributie houden we zo.  



6. Bestuursverkiezing 
Alie doet een afscheidswoordje voor Frank en overhandigt hem een 
presentje.  
Frank treedt af, Frank niet verkiesbaar.  
Alie aftredend, maar wil wel graag blijven.  
Nieuwe bestuursleden: Loraine van der Burg en Annelies Klaassen.  

7. Toekomstvisie 
4/5 mei comité: door Corona elk jaar aandacht aan de herdenking i.p.v. 
1x in de 5 jaar. Op het programma: presentatie boek Hermanus van 
Tellingen. Organiseren 12 april (dag dat Grolloo is bevrijd), dit wordt nog 
besproken in het bestuur.  
 
Roelie: 4 mei de herdenking, 5 mei in samenwerking met het vvv-
bestuur. Afgelopen jaar alleen 4 mei. 1x in de 5jaar wellicht een activiteit 
op 5 mei.  
 
Roelie: is er behoefte aan elk jaar een herdenking?  
 
Bertus: Vredesboom (geplant door de Canadezen en schoolkinderen) 
geadopteerd kan worden door school. Bertus heeft contact met school.  
We hadden ongeveer 200 toeschouwers, het leeft in Grolloo.  
 
Frank: Vriendenkring koor: onderschrijven het voorstel om ieder jaar mee 
te werken en nemen deel aan het comité. 
 
Roelie: Crescendo idem.  
 
Werkgroep Helpende handjes:  
bij een grotere activiteit, mensen die niet in het bestuur zitten die 
kunnen helpen. Ideeën delen, maar ook helpen in de organisatie.  
Frank Andriessen, Jolanda Boekholt hebben zich al aangemeld.  
 
Jaarplanning: 
We zijn nu bezig met de nieuwe planning.  
3x per jaar een flyer met de activiteiten.  
upgraden verhuur van spullen, de VvV heeft spellen/activiteiten die leuk 
zijn om te verhuren. Zoals de Kuipsteekbaan. Eventueel samen met 
Grolloototaal.  
 



8. Rondvraag 
Ina: werkgroep hoe krijg je daar mensen voor? Per activiteit de mensen 
benaderen.  
 
Bertus: zomermarkt is er niet meer, is dit besproken met de horeca.  
Ja dit is besproken, gemengde reacties.  
Vindt het persoonlijk jammer dat er geen zomermarkt is.  
3 september hebben we de dorpsbbq samen met de horeca.  
 
Sarah: complimenten voor de paasviering happen en strunen.  
Berend: connectie met school is handig, je bereikt veel mensen.  
 
Roelie: bewondering voor de VvV. Enthousiasme, veel nieuwe dingen. 
Compliment voor de VvV. 
 

9. Actieve sluiting 
 


