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Notulen - Algemene Vergadering 2017-2018 

 A A N  :  Leden SJeM Algemeen Bestuur, SJeM4Kids,             
SJeMteens, Commissies  S T A T U S  :   CONCEPT 

 V A N  :  Stefan de Kort, Secretaris SJeM  D A T U M  :   28 November 2018 
 
Vergadering 22 november 2018 om 20:30 
D’n Brak, Ericastraat 17, Mariaheide 
 
Aanwezig 
 
Algemeen Bestuur 
Louis van de Wiel (voorzitter), Sandra de Wit – Verhoeven (penningmeester), Jos van Hees 
(Algemeen Lid), Kevin Kluijtmans (SJeM4Kids), Marielle van Hees (SJeM4Teens) 
 
Overige aanwezigen 
Miek de Wit, Tom van de Nieuwenhuizen, Herma Dortmans, Angela Kanters, Annemieke Lukasen, 
Marion van de Tillaart, Joke van den Heuvel, Bas Dobbelsteen, Bianca de Wit, Ton van Haandel 
 
Afmeldingen 
Mieke van Doorn, Sjanneke de Kort 
 
Item Onderwerp Wie 
Aanvang vergadering om 20:30 uur 

1. Opening en welkom door de voorzitter Louis van de Wiel 

 

Voorzitter heet iedereen op de jaarlijkse algemene vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid. Net als alle andere jaren kan de Stichting weer terugkijken op een goed jaar waarin weer 
voldoende reacties zijn ontvangen van de kinderen, jongeren en ouders uit Mariaheide. 

De voorzitter ligt de agenda kort toelicht 

• notulen algemene vergadering 22 nov 2017 
• voorstel aanpassing huishoudelijk reglement & AVG en SJeM 
• kort verslag SJeM4Kids, SJeM4Teens & commissies 2017-2018 
• financieel overzicht 1 okt 2017 – 30 Sep 2018, inclusief verslag kascommissie  
• bestuursverkiezing 2018 – 2019 
• concept begroting 2018 – 2019 
• globale jaarplanning 2018 – 2019 
• rondvraag & sluiting 

Zonder de inzet van het bestuur, de werkgroep en commissie leden en ook alle vrijwilligers is het 
onmogelijk om dit allemaal mogelijk te maken. 

Bijzondere dank voor SJeM werkgroepen SJeM4Kids & SJeM4Teens 

• Marieke Gerritsen, Shirley van Asperren welke afscheid hebben genomen (SJeM4Kids) 
• Welkom en veel succes voor Joke van den Huevel, Bas Dobbelsteen (SJeM4Kids) en Cody 

Nooijen (SJeM4Teens) 



 
 
20181128 SJeM Notulen AV 22 November 2018 (concept).docx 
 
 

Stichting Jeugdwerk Mariaheide | KVK 41085686 Pagina 2 van 8 

 

Ook dank voor de commissies 

• Janne van Hees (Creativiteit), Kim Vulders / Milan van Hees (Sport & Spel), Heidi van Doorn / 
Wendy Pfundt (Horeca) en Ron Janssen (Sponsor) 

• Welkom en veel succes voor Mariëlle van den Tillaart (Horeca), Marieke van Thoord (Sport & 
Spel) en Ank Raaijmakers (Creativiteit) 

Bijzonder dank voor 

• Alle sponsoren (met extra vermelding van de wederom prima opbrengst van Rabobank Clubkas 
Campagne) 

2. Notulen Algemene leden vergadering 22 November 2017 Louis van de Wiel . Stefan de Kort 

Voorzitter bedankt Jos van Hees voor het opstellen van de notulen van de vorige algemene vergadering 
van 22 november 2017. 

Secretaris loopt door het verslag van de vorige vergadering heen 

- verslag van bestuur, werkgroepen SJeM4Kids / SJeM4Teens en alle commissies 
- toelichting en akkoord van de kascommissie op de financiën 1 okt 2016 – 30 Sep 2017 
- algemeen bestuur SJeM 

o benoemen nieuw bestuur voor 2017 – 2018 (geen wijzigingen) 
o toelichting van de aandachtgebieden per bestuurslid 

- toelichting en akkoord op voorstel begroting 2017 – 2018 
- voorlopige planning activiteiten 2017 – 2018 
- rondvraag: EHBO situatie wordt besproken. 

Geen opmerkingen naar aanleiding van deze notulen. De voorzitter ligt toe dat de situatie rondom de 
beschikbaarheid en inzet van EHBO tijdens de SJeM activiteiten een punt van aandacht is. Het afgelopen 
jaar heeft de EHBO vereniging Veghel ondersteuning verleend voor Mammoet, echter door beperkte 
beschikbaarheid konden zij geen steun verlenen tijdens Bouwdorp. Gelukkig is middels de inzet van twee 
vaste EHBO’ers is het toch gelukt, besloten is om deze vrijwilligers een extra attentie te geven middels 
ene diner bon. 

De vergadering gaat akkoord met de concept notulen van 22 November 2017. 

3. Huishoudelijk reglement, AVG en SJeM Stefan de Kort 

Secretaris maakt een toelichting dat door nieuwe ontwikkelingen het algemeen bestuur heeft gekeken 
naar mogelijk noodzakelijke wijzigingen in het huishoudelijk reglement, mede ook ingegeven door de 
wijzigingen ten gevolge van de invoering van de Algemene Verordening op de Gegevens bescherming 
(AVG). Hierbij is het met name belangrijk dat de SJeM op gepaste en vertrouwelijke wijze omgaat met 
gegevens welke met privacy bescherming omgeven zijn. 

Navolgende aanpassingen worden gedaan om het huishoudelijk reglement weer op orde te laten zijn 

- Artikel 1 (aangepast) – toevoeging dat het algemeen bestuur in de uitvoering van haar taken, 
bevoegdheden kan uitvaardigen naar werkgroepen (SJeM4Kids& SJeM4Teens) en commissies 
(creativiteit, horeca, sport & spel, technische commissie en thema) 

- Artikel 2 (aangepast) – verduidelijking taken en verantwoordelijkheden / taken van de diverse 
bestuursfuncties 

- Artikel 3 (aangepast) – opname dat aanpassing van het huishoudelijk reglement voorgelegd 
wordt aan de algemene vergadering 

- Artikel 11 (nieuw) – toevoeging van Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG – 
Privacy wetgeving) en dat SJeM deze heeft vastgesteld middels het SJeM privacy beleid. 

De secretaris ligt toe dat ook de SJeM als stichting zich heeft de conformeren aan de verplichtingen 
voortvloeiend uit de nieuwe AVG wetgeving. Bepaalde informatie welke SjeM ontvangt heeft te maken 
met gegevens omtrent het individu (onder ander naam, geboortedatum, huis adres etcetera en 
gegevens omtrent ouders / verzorgers) ook voor bepaalde activiteiten worden bijzondere gegevens (op 
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vrijwilliger basis gevraagd) rondom gebruikt van medicatie of bepaalde voedsel allergieën (deze 
informatie wordt geclassificeerd als uitermate vertrouwelijk). 

De omgang met deze informatie, is vastgelegd in het SJeM Privacy beleid en ook de toegankelijkheid en 
het doel van het vastleggen van deze informatie in de uitvoerbaarheid van de SJeM activiteiten wordt 
hierin beschreven. 

In grote lijnen zal bepaalde vertrouwelijke informatie alleen ter beschikking gesteld worden na akkoord 
van betreffende individu (dan wel zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) aan specifieke personen 
binnen SJeM voor het ordentelijk verlopen van de activiteiten. Vervolgende zal er bij het opgegeven bij 
activiteiten (met name bouwdorp) akkoord gevraagd worden om deze gegevens gedurende een 
activiteit jaar te gebruiken bij haar activiteiten. Na maximaal 2 jaar zullen persoonlijk gegevens worden 
verwijderd en toezicht zal worden uitgevoerd door het algemeen bestuur. 

De vergadering bespreekt de praktische gevolgen en met name voor SJeM4Teens wordt de praktische 
invoering kort besproken, minderjarige teens geven zich mogelijk zonder medeweten van de wettelijke 
vertegenwoordigers op voor bepaalde activiteiten. Oplossing is mogelijk dat specifiek in de aankondiging 
op te nemen dat bij deelname van een individu aan een SJeM activiteit, dit gebeurd met medeweten en 
toestemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s). 

De vergadering is zich bewust van de AVG gevolgen en wordt gevraagd hier gepast mee om te gaan, bij 
eventuele bijzonderheden wordt gevraagd dit per direct op te nemen met het algemeen bestuur, ook zal 
in de algemene vergadering over 2018 – 2019 een korte evaluatie worden gedaan of de gevolgen van de 
AVG en het door SJeM gevoerde privacy beleid om te kijken of er verbeteringen en/of aanpassingen 
nodig zijn. 

De vergadering is in principe akkoord het de voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement en 
de nieuwe versie zal aan alle bestuur-, werkgroep- en commissie leden worden verstuurd. 

Actie(s): 

AV2018.01 (Stefan de Kort): opsturen huishoudelijk reglement; 

AV2018.02 (SJeM4Kids/SJeM4Teens/Sponsorcommissie): opnemen AVG beleid bij opgave SJeM 
activiteiten; en 

AV2018.03 (Secretaris): opnemen AVG evaluatie voor SJeM tijdens algemene vergadering 2018 - 2019 

4. Algemeen verslag activiteiten/commissies 2017 - 2018 
vertegenwoordigers werkgroepen 
& commissies 

SJeM4Kids, Kevin Kluijtmans 

SJeM4Kids kijkt terug op een goed verlopen programma 2017-2018 en bedankt de leden van alle 
ondersteunende commissies voor hun inzet alsmede alle vrijwilligers welke dit allemaal mogelijk maken. 

Er zijn 5 activiteiten georganiseerd: 

• Disco avond en film avond waren weer een succes 
• Ook de Casino avond was weer goed bezocht 
• Mammoet voetbal was weer goed verlopen, het toernooi is naar een dag terug gebracht maar 

dat heeft het enthousiasme niet veranderd 
• voorjaars activiteit voor de aller kleinste was dit jaar naar Monkey Town 
• Ook bouwdorp wederom groot succes ondanks de evacuatie, welke overigens in 20 minuten 

zeer goed verlopen is en tegelijkertijd weer aandacht en verbeterpuntjes voor volgende editie 
hebben gegeven 

Inmiddels ook al weer de eerste film- en discoavond plaatsgevonden met een zeer goede opkomst (bijna 
alle kinderen waren aanwezig, na een aantal jaren van terugloop) 

SJeM4Teens, Tom van de Nieuwenhuizen  
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Dit seizoen wederom een viertal activiteiten georganiseerd 

• Dropping aan het begin van het seizoen, een goede opkomst in tegenstelling tot de dropping van 
vorige week waar het animo terug is gelopen (waarschijnlijk gedeeltelijk verklaard door het 
ontbreken van de zoekers) 

• Bowling in maart, 6 kinderen 
• Escape Room was goed bezocht met 16 kinderen met ook kinderen van buiten Mariaheide die 

overigens een ander deelname tarief betaalde als de Heise kinderen. 
• Zomer activiteit dit jaar was een groot succes met het tripje naar de efteling. Een volle bus met 

teens heeft er een leuke dag van gemaakt zonder enige problemen. 

Het blijft lastig iets te organiseren, met Cody Nooijen is de verwachting dat we toch een aantal leuke 
zaken kunnen plannen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de organisatie van een game event. Wel 
zullen een aantal activiteiten ook voor buiten-dorpse kinderen worden georganiseerd en wordt in 
overleg met D’n Brouwer verder gekeken of er gezamenlijk iets georganiseerd kan worden voor de 
jongeren. 

Sport & Spel, Bianca de Wit 

Bianca heeft vanuit de Sport & Spel commissie vernomen dat er geen bijzonderheden zijn voor de 
algemene vergadering en alles goed is verlopen. 

Creativiteit, Angela Kanters 

Vanuit de creativiteit commissie ook de melding dat alles goed is verlopen, kleine opmerking is er wel 
naar aanleiding inplannen van de vrijwilligers. Sommige commissie leden zijn tijdens bouwdorp 
ingedeeld op nadere taken dan creativiteit. Op deze wijze is het jammer dat er geen direct zicht op de 
eigen invulling van het programma gecoördineerd door de commissie. Er wordt gevraagd om het 
mogelijk is om dit zelf in te vullen. Het algemeen bestuur geeft hiervoor haar instemming en SJeM4Kids 
wordt gevraagd hier met de vrijwilligers indeling rekening mee te houden. De commissie zal in eerste 
aanzet zelf zorgdragen voor indeling van eigen leden en hulp vragen voor ontbrekende taken. 

Horeca, Marion van de Tillaart 

Vanuit de horeca commissie ook de melding dat alles prima is verlopen. Ook de extra steun vanuit de AH 
in Erp (10% korting) vanwege het afhaken van EMTE als sponsor door de overname door de Jumbo is 
goed bevallen. 

De eigen lunch op maandag tijdens bouwdorp is ook een prima oplossing geweest om de kosten te 
beperken. Algemeen bestuur geeft aan dat de kosten tijdens Bouwdorp ook prima binnen het budget 
zijn geweest, waarvoor dank voor de commissie. 

Enige uitzondering is het pannenkoeken bakken tijdens het bouwdorp. Vanuit de vrijwilligers de 
opmerking dat op deze manier het ‘minder’ leuk is en het bakken op Bertje’s Wij gezelliger is. Keuze 
hiervoor is een gevolg van de problemen met de gastoestellen. Het algemeen bestuur geeft aan dat er 
voldoende financiële ruimte is om een andere oplossing te bedenken (bijvoorbeeld met inductie, in 
overleg met technische commissie kan hier naar gekeken worden). 

Marion geeft aan dat komend seizoen haar laatste jaar zal zijn maar inmiddels met Vanessa, Annemieke 
en Marion reeds een prima opvolging is geregeld. 

Thema, Niet aanwezig 

Wederom weer een leuke en succesvolle invulling van bouwdorp Thema. Gelet op de betrokkenheid van 
alle kinderen (en ouders) blijft dit steeds goed werken, waarvoor grote dank. Deze commissie is op zoek 
naar nieuwe leden. Dus ogen en oren open houden. 

Technische Commissie, Ton van Haandel 

Vanuit de technische commissie ook de melding dat alles goed is verlopen. Het ter beschikking hebben 
van een loader gedurende het gehele bouwdorp is zeer goed bevallen en ook voor komende jaar is de 
verwachting dat dit weer gaat lukken. Wel is er een duidelijke behoefte aan meer verlengsnoeren en 
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elektriciteit materialen om de continuïteit en veiligheid te waarborgen. Ook gaat bekeken worden naar 
een alternatief voor verlichting van het terrein tijdens de overnachting. 

Verder is het terrein voor de containers bij de manage gerealiseerd en wordt nu verder gekeken naar 
nieuwe containers in het komende seizoen. 

Algemeen bestuur geeft aan dat het vervangen van materialen, uiteraard belangrijk is, maar een vraag 
om allereerst een duidelijke inventarisatie te maken zodat er ‘groot’ ingekocht kan worden. In het 
verleden is er met Rexel een leuke prijs overeengekomen en mogelijk dat via een staande sponsor (VD 
Elektro) ook weer een mooie prijs afspraak overeen te komen voor beide partijen. 

Sponsor Commissie, Herma Dortmans 

Vanuit de sponsorcommissie een duidelijk signaal dat dit jaar alles zeer goed is verlopen zowel met de 
financiële sponsors alsmede de sponsors in natura, waarvoor dank ook richting de vertegenwoordigers 
van SJeM4Kids. Enige zorg over de ondersteuning van het algemeen bestuur wat betreft sponsor 
contracten en facturen. Stefan de Kort zegt toe ook voor het komende seizoen 2018 – 2019 er samen 
met Jos van Hees voor te zorgen dat dit ordentelijk verloopt. Daarnaast is de commissie op zoek naar 
versterking in verband met het vertrek van Ron Janssen, hiervoor is reeds iemand benaderd. 

Actie(s): 

AV2018.04 (commissie creativiteit / Kevin Kluijtmans): zelf indelen vrijwilligers tijdens bouwdorp in 
afstemming met SJeM4Kids 

Verzoek vanuit het algemeen bestuur of de commissie een inventarisatie kan maken van 
nieuwe/extra/vervangende materialen voor de organisatie van activiteiten (met name bouwdorp) om er 
voor te zorgen dat het extra halen van spullen beperkt zal zijn tijdens de activiteiten (bijvoorbeeld stiften 
en dergelijke) 

AV2018.05 (commissie creativiteit / Kevin Kluijtmans): inventarisatie materialen, wat is nodig voor 
activiteit, dit om vooraf aan de activiteit al in te kopen 

AV2018.06 (commissie horeca / Technische commissie / Jos van Hees): alternatieve oplossing voor 
pannenkoeken bakken, bijvoorbeeld inductie in plaats van gas 

AV2018.07 (technische commissie / Jos van Hees): inventarisatie elektrische materialen voor tijdens 
bouwdorp, eventueel vervanging en extra aanschaf materialen in overleg met Algemeen Bestuur 

5. Financieel Overzicht 2017 – 2018 Sandra de Wit 

• Toelichting resultaten door de penningmeester, middels uitdelen financiële resultaten onder de 
aanwezigen 

Sandra ligt de financiële resultaten over kalenderjaar 2017 - 2018 toe aan de hand van de boekhouding.  

Een aantal punten wordt specifiek door de penningmeester toelicht 

Inkomsten, totaal 12.916,47 

Ø gemeentelijke bijdrage (deze wordt volgend jaar opnieuw vastgesteld, een vergadering voor de 
harmonisatie binnen de gemeente Meierijstad is gepland op 26 Nov a.s. waarbij SJeM 
vertegenwoordigd zal zijn) 

Ø sponsor commissie, mooi bedrag opgehaald 

 Uitgaven, totaal 8.332,25 

Ø algemeen bestuur 
o Extra kosten voor inrichting van terrein bij de manage ten behoeve van stallen containers 

Ø Kosten activiteiten SJeM4Kids 
o horeca bouwdorp prima conform budget 

Ø Kosten activiteiten SJeM4Teens 
o extra kosten voor de efteling (activiteit eens in de twee jaar) 



 
 
20181128 SJeM Notulen AV 22 November 2018 (concept).docx 
 
 

Stichting Jeugdwerk Mariaheide | KVK 41085686 Pagina 6 van 8 

 

Resultaat  Boekjaar 2017 - 2018 

Ø Resultaat ruim beter dan budget, totaal 4.584,22 euro nog te besteden (dit is een mooi resultaat om 
extra invulling te kunnen geven aan het lustrum bouwdorp 25e keer en het 5e lustrum jaar van de 
SJeM 2019 - 2020) 

Verslag van de kascommissie en decharge algemeen bestuur voor het gevoerde financiële beleid 2017 - 
2018 

Stefan de Kort deelt namens de kas commissie dat na controle op 6 nov j.l. door Mieke van Doorn en 
Sjanneke de Kort is geconstateerd dat de financiële boeken prima op orde waren, behoudens enkele 
ontbrekende bonnetjes (welke nog in het bezit waren bij de secretaris), hiermee zijn de resultaten goed 
bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor het bijhouden van de administratie op een duidelijke 
en inzichtelijk manier, en alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

De secretaris vraagt de vergadering op basis van deze resultaten haar goedkeuring te geven over de 
gevoerde financiën over 2017 - 2018 en het bestuur te dechargeren. De vergadering is akkoord. 

Verkiezing kascommissie 2018 - 2019 

Tenslotte vraagt de secretaris of een van de leden zich kandidaat wil stellen om als Kas Controle 
commissie voor 2018 - 2019 op te treden. Miek de Wit geeft aan dit graag samen met Sjanneke de Kort 
het komende jaar invulling te geven, waarvoor dank. 

6. Bestuursverkiezing 2018 – 2019 Louis van de Wiel 

De voorzitter meld dat Stefan de Kort zal stoppen bij het algemeen bestuur. Stefan heeft de afgelopen 
jaren zich zeer ingezet voor de SJeM en de verwachting is ondanks de verdeling van zijn taken binnen het 
algemeen bestuur, dat hij duidelijk gemist gaat worden, omdat hij veel doet naast zijn taken als 
secretaris. Het algemeen bestuur en de vergadering bedankt hem voor deze inzet. 

Het voorstel bestuurssamenstelling wordt aangenomen door de vergadering waardoor het bestuur 
gevormd zal worden door 

•  Louis van de Wiel, voorzitter 
•  Jos van Hees, secretaris a.i. 
•  Sandra de Wit – Verhoeven, penningmeester 
•  Kevin Kluijtmans, algemeen lid & vertegenwoordiger SJeM4Kids 
•  Marielle van Hees, algemeen lid & vertegenwoordiger SJeM4Teens 

Ter volledigheid wordt gemeld dat het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris & 
penningmeester. Daarnaast blijft het algemeen bestuur zoeken naar verdere uitbreiding met een of 
mogelijk twee nieuwe bestuursleden. 

 De taakverdeling is als volgt: 

• Louis van de Wiel, voorzitter, algemene zaken en coördinatie gemeente (Bertje’s Wij) en andere 
instelling 

• Jos van Hees, secretaris a.i., secretariaat, technische zaken en coördinatie sponsoren 
•  Sandra de Wit – Verhoeven, penningmeester, financiële zaken, coördinatie subsidies en horeca 
•  Kevin Kluijtmans, aanspreekpunt SJeM4Kids en coördinatie vrijwilligers 
•  Mariëlle van Hees, aanspreekpunt SJeM4Teens en coördinatie communicatie 

De vergadering is akkoord met deze opzet. 

7. Concept begroting 2018 – 2019 Sandra de Wit 

Sandra legt het voorstel voor begroting 2018 – 201) voor aan de vergadering. Deze is gebaseerd op de 
kosten van voorgaande jaren rekening houdend met de geplande activiteiten voor 2018 – 2019 en het 
lustrum van het bouwdorp 25e keer en voorbereiding voor het 5e lustrum door SJeM4Teens. 
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kosten algemeen bestuur       5.375  

• stichtingskosten        500 
• administratie, website, verzekering      200 
• attentie vrijwilligers        350 

(12,50 bijdrage per bestuurs- of commissielid voor eigen activiteit) 
• EHBO ondersteuning, geschat       750 
• huurkosten D’n Brak / opslag       575 
• klein onderhoud Bertje’s WIJ       500 
• onvoorzien     2.500 

kosten SJeM4Kids        8.500  

• Film & overige activiteiten       300 
• casino         200 
• activiteit kleine kids        500 
• mammoet voetbal        500 
• Bouwdorp      5.750 
• Extra activiteit(en), ivm. 5e lustrum bouwdorp  1.250 

kosten SJeM4Teens       4.750  

• barricade dropping        500 
• zomeractiviteit     1.250 
• winter activiteit, voorziening    1.750 

(1x per 2 jaar een grote activiteit) 
• extra activiteit, 5e lustrum SJeM   1.250 

dit zijn de werkelijke kosten en houd geen rekening met de bijdrage voor deelname aan de activiteit 

inkomsten        11.500 

• gemeentelijke bijdrage, geschat   8.000 
• sponsor commissie, geschat    3.450 
• overig, geschat           50 

uitgaven         18.625 

• algemeen bestuur     5.375 
• SJeM4Kids      8.500 
• SJeM4Teens     4.750 

Verschil van 7.125 zal opgebracht moeten worden uit de extra bijdrage voor deelname aan de 
activiteiten (circa 2.500) en 4.625 uit het meerdere resultaat voor 2017 – 2018. 

Geen enkele vrijwilliger mag extra kosten maken van meer dan 200 euro zonder toestemming van het 
algemeen bestuur (conform huishoudelijk reglement SJeM) 

De vergadering heeft geen verdere vragen/opmerkingen op de begroting 2018 - 2019 en geeft haar 
akkoord op de begroting. 

8. Jaarplanning activiteiten 2018 – 2019 
Kevin Kluijtmans / Mariëlle van 
Hees 

Kevin Kluijtmans namens Kids geeft korte toelichting over de jaarplanning. 

5 activiteiten voor Kids 

- Film (vanaf groep 1) & disco (vanaf groep 3): vrijdag 9 november ('s avonds) 
- Casino (vanaf groep 5): vrijdag 18 januari ('s avonds) 
- Mammoet voetbal toernooi (vanaf groep 3): 24 maart (overdag) 
- Activiteit voor de kleinste (t/m groep 4): 25 mei ('s middags) 
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- Bouwdorp: 12 t/m 17 augustus (opbouw vanaf de 9de, kaarten ophalen op 4 juli) 

Tom van de Nieuwehuizen namens Teens geeft kort toelichting over de jaarplanning. 

Planning is nog niet concreet, maar doelstelling is om 3 a 4 activiteiten te organiseren. Binnen de 
commissie wordt hard op nagedacht over uitdagende activiteiten en hoe de kinderen te benaderen om 
deel te namen aan de activiteiten. 

SJeM – 25 jaar (opgericht 19 Januari 1995) 

- Bouwdorp 25e jaar 
- 5e Lustrum van SJeM in het seizoen 2019 -2020, extra activiteiten vanuit SJeM algemeen bestuur 

en SJeM4Teens 

Jos van Hees / Stefan de Kort, gaan eerste inventarisatie doen en in overleg met andere (oud-) SJeM 
betrokkenen bekijken wat de wensen en mogelijkheden zijn. 

9. Rondvraag & Sluiting Louis van de Wiel 

• Geen vragen / opmerkingen tijdens de rondvraag 

De voorzitter dankt iedereen voor haar aanwezigheid en biedt een drankje aan namens het algemeen 
bestuur om kort na te praten. Sluiting vergadering om 22:05 uur 

 
Aldus opgemaakt 28 November 2018 
Stefan de Kort, Secretaris SJeM 


