Algemene ledenvergadering 2021
Beste inwoners van Paasloo,
Normaal gesproken zouden jullie van ons een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Gelet op de laatste ontwikkelingen wat betreft het coronavirus en de maatregelen die er
momenteel nog gelden is het op dit moment helaas onmogelijk om elkaar hiervoor te ontmoeten in het
gebouw “Paesloe”. Als bestuur hebben we nagedacht over de mogelijkheden om jullie toch op de hoogte te
houden van het laatste nieuws, financiën en de bestuurssamenstelling.
Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij jullie het beste op de hoogte kunnen houden middels een
algemene ledenvergadering per brief. In deze brief is de informatie opgenomen welke wij jullie anders
gepresenteerd hadden tijden de algemene ledenvergadering.

Agenda
1. Opening
Bij dezen is de vergadering geopend en heten wij jullie allen (lezers) van harte welkom!
2. Vaststellen notulen vergadering van 6 maart 2020
De notulen van de vergadering van 6 maart 2020 kunnen jullie vanaf heden inzien op de website van Paasloër
Belang (www.paasloerbelang.nl). Indien jullie daar vragen over hebben, dan kunnen die gesteld worden via
info@paasloerbelang.nl.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Dit jaar zijn er geen mededelingen en ingekomen stukken.
4. Jaarverslag
In 2020 begonnen we op 5 januari met de Nieuwjaarsborrel in de Eikenhof. Op 18 januari zijn we met de
kinderen van Paasloo naar Thialf gegaan om daar te schaatsen. Op 25 januari werd ieders kennis getest bij de
dorpsquiz in het gebouw. Daar werd ook op 6 maart de jaarvergadering gehouden.
Hierna vervielen alle activiteiten die op de agenda stonden in verband met de maatregelen omtrent het
coronavirus. Dus geen voor- en najaarsactiviteit, geen dorpsfeest, geen schoonmaakactie of Sint
Maartenoptocht. Ook het klaverjasseizoen kon niet middels de slotavond worden afgesloten. Gelukkig konden
we op 23 augustus binnen de richtlijnen wel een fietstocht organiseren. Helaas kon de kindermiddag die op 10
oktober gepland stond alsnog niet doorgaan. Op 28 november was het tijd voor het sinterklaasfeest. Aangezien
sinterklaas dit jaar in het pietenhuis bleef, gingen twee pieten bij de kinderen thuis langs om ze een tasje met
een cadeautje en wat lekkers te geven. De pieten werden vervoerd in de snackkeet. Zoals iedereen heeft kunnen
zien was deze door het bestuur weer geheel opgeknapt en voorzien van een mooi laagje verf. Dit in de kleuren
van de vlag van Paasloo. Deze vlag heeft ieder huishouden in het voorjaar mogen ontvangen vanuit het
Buddembaum.
5. Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag kunnen jullie vanaf heden inzien op de website van Paasloër Belang
(www.paasloerbelang.nl). Indien jullie daar vragen over hebben, dan kunnen die gesteld worden via
info@paasloerbelang.nl .
6. Verslag kascommissie
Tijdens de jaarvergadering op 6 maart 2020 is Max Gras gekozen om Johan van der Bij te versterken bij het
doen van de kascontrole voor het jaar 2020-2021. Op 19 maart 2021 hebben Max en Johan de kascontrole
uitgevoerd. Zij hebben de stukken goedgekeurd en goedkeuring verleend aan de penningmeester.
Voor het aankomende jaar zijn wij nog op zoek naar iemand die zitting wil nemen in de kascommissie voor het
jaar 2021-2022. Voel je je geroepen? Meld je dan snel aan via info@paasloerbelang.nl.

7. Bestuursverkiezingen Aftredend en herkiesbaar: Jolanda Vuist
Aftredend en herkiesbaar: Willem Jansen
Aftredend en niet herkiesbaar: Joost Boerman
Kandidaat: Sander Kooij
Bij deze willen we Joost van harte bedanken voor zijn inzet en gezelligheid de afgelopen drie jaar. Joost heeft
een (lekker) afscheidscadeau thuis ontvangen.
Kandidaat Sander stelt zich bij deze even voor:
Mijn naam is Sander Kooij, sinds ruim 3 jaar ben ik woonachtig in Paasloo met mijn vrouw Simone en onze
dochter Romee. Ik heb mijn eigen bouwbedrijf en in mijn vrije tijd veel bezig met het verbouwen van onze
eigen woning. Begin dit jaar ben ik benaderd om in het bestuur van het plaatselijk belang te stappen. Dit leek
mij erg leuk, dus hier hoefde ik niet lang over na te denken. Helaas ligt vanwege corona veel stil, dus ik hoop
jullie later dit jaar eens te treffen!
Eventuele bezwaren tegen het toetreden van Sander Kooij in het bestuur van het plaatselijk belang moeten voor
31 maart 2021 worden ingediend. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@paasloerbelang.nl.
8. Komende activiteiten
Voor het aankomende jaar hopen we als bestuur zijnde weer meer activiteiten voor jullie te mogen
organiseren. Voor de aankomende periode staan er (helaas) nog geen gezamenlijke activiteiten op het
programma. Wel willen we jullie vragen de aankomende twee maanden zelf actief aan de slag te gaan.
Opschoon-ommetje
Normaal gesproken sluiten wij als Paasloërs aan bij de landelijke opschoondag die ieder jaar in maart wordt
georganiseerd. Helaas hebben we dit, in verband met corona, in 2020 niet kunnen doen. Ook dit jaar kunnen
we dit helaas niet gezamenlijk doen, maar het lijkt ons wel een goed idee om ons in te zetten voor een schoon
Paasloo! Wij willen jullie dan ook vragen om in april, met inachtneming van de coronamaatregelen, een
opschoon ommetje door Paasloo te maken.
Neem je handschoenen en vuilniszak mee en wandel door ons prachtige Paasloo op zoek naar zwerfafval.
Paasloërfeest
De berichtgeving van de overheid wat betreft het organiseren van evenementen klonk ons afgelopen week
enorm goed in de oren. Het kabinet moedigt organisatoren van evenementen aan om deze vanaf juli 2021
weer te organiseren. Als dit werkelijkheid gaat worden, dan kan het paasloërfeest in ons vaste eerste weekend
van juli doorgaan. Wat zal dat een enorm feest gaan worden! Wij blijven als plaatselijk belang deze
berichtgeving op de voet volgen en zullen jullie zo spoedig mogelijk informeren over het eventueel doorgaan
van het dorpsfeest op 2, 3 en 4 juli 2021. Noteer deze data vooral alvast in de agenda.
Natuurlijk zijn wij niet voor één gat te vangen en hebben we ook alvast nagedacht over het organiseren van het
dorpsfeest op een later tijdstip dit jaar. Houdt daarom ook 24, 25 en 26 september 2021 vrij in je agenda.
9. Rondvraag
In deze hoedanigheid nu natuurlijk even niet aan de orde. Wel willen we jullie bij deze laten weten dat wij altijd
open staan voor vragen. Dus mochten jullie vragen hebben, schroom dan niet om die ons te stellen.
10. Afsluiting
Hopelijk hebben wij jullie op deze bijzondere manier toch goed op de hoogte kunnen houden van de
onderwerpen die tijdens de Algemene ledenvergadering ten tafel komen. Laten we hopen dat we volgend jaar
weer een “normale” jaarvergadering kunnen organiseren in het gebouw. Wij als bestuur zien daar enorm naar
uit.
Voor nu rest ons alleen nog te zeggen: Blijf gezond en let vooral een beetje op elkaar!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

