Jaarverslag Secretariaat Oktober 2016-september 2017
De samenstelling van het bestuur dit jaar was als volgt:
Voorzitter
: Klaas Berghuis (tot mei 2017)
: Hans Arnolds (vanaf mei 2017)
Penningmeester
: Rein de Boer
Bestuurslid gasten
: Ans Slump
Bestuurslid vrijwilligers : Henca Marsman
Bestuurslid activiteiten : Sjanie Bikker
Bestuurslid pr.
: Gert Snoeijer
Bestuurslid
: Sophie Versteegt
Bestuurslid
: Mieke Drewes (vanaf mei 2017)
De jaarvergadering werd gehouden op 25 oktober 2016. Op deze vergadering werd de eigen bijdrage van de
gasten vastgesteld op € 500,00 En vanaf dit jaar werd er een annuleringsverzekering verplicht.
Op 12 november 2016 werd er een overleg vergadering met de vrijwilligers gehouden in ‘De Zoete inval’ in
Putten. Hier maakten we onze plannen voor 2017 bekend.
Omdat er veel besproken en bedacht moest worden is er dit jaar meer vergaderd. We vergaderden op 30
november 2016 in Meppel. Verder in 2017 op 17 januari voor een keer in Zwolle, waar Hans Arnold voor het
eerst aanwezig was ter vervanging van de taak van Klaas Berghuis. Afgesproken wordt dat Hans de
voorzittershamer tijdens de vrijwilligers dag van Klaas overneemt.
Verder vergaderden we op 12 april in Meppel, waar Mieke Drewes voor het eerst aanwezig was. Zij draait dit
jaar mee om in oktober de taken van Ans over te nemen. Er werd met een deel van het bestuur nog enkele
malen vergaderd voor de planning en om alles goed voor te bereiden.
En samen vergaderden we nog op 1 augustus in Meppel.
Op 13 mei hadden we een vrijwilligers dag in Wezep. Op die dag gingen we door middel van een aantal
workshops met de vrijwilligers aan het werk om informatie te delen en de vakantieweken voor te bereiden.
Dit jaar ontvingen we 53 gasten op onze nieuwe locatie De Vrije Vogel in Elsloo. En 34 vrijwilligers
waaronder 1 coördinator algemeen en een coördinator voor de activiteiten. We mogen terug zien op twee
mooie weken. Waar groepen in beide weken van de zon konden genieten en meedoen aan diverse activiteiten.
Zondag hielden we een bijeenkomst in de recreatiezaal.
Verder was er een uitje naar de Orchideeën hoeve in Luttelgeest, en werd er een bingo georganiseerd.
Op donderdag kwam de firma H en A mode een modeshow geven en kon er weer kleding gekocht worden.
Verder genoeg mogelijkheid voor spelletjes, wandelingen enz. En wat nieuw was dat onze gasten van het
zwembad gebruik konden maken.

Aan het begin van de vakantieweken werden er speldjes uitgereikt aan vrijwilligers die voor de vijfde keer
meegingen.
De reünie hopen we dit jaar te houden op 11 november in ‘De Zoete Inval’ in Putten.
We mogen terug zien op mooie vakantieweken die we samen met onze gasten mochten vieren.
Daar danken wij onze Hemelse Vader voor want zonder zijn zegen kunnen we niets.
Wij blijven afhankelijk van Zijn hulp en vragen Hem daarom ook ons het komende seizoen 2017-2018 nabij te
zijn.
We hopen en bidden dat God ons de wijsheid en gezondheid wil geven om ons werk voor de Vakantiekring te
kunnen blijven doen.
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