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JAARVERSLAG VAN 2019 

Hier voor u een terugblik van wat we in het afgelopen jaar samen als buurtvereniging hebben gedaan.  

Het was een jaar met verschillende activiteiten voor jong en oud maar ook een jaar met mooie en 

verdrietige gebeurtenissen. Onze buurtvereniging bestond eind dit jaar uit 255 leden, verdeeld over 91 

gezinnen en 13 gezinnen zijn donateur.  

Nieuwe leden:Wilko Ruinemans , Fam Nueman en Ilse Dunnink Geboorte: Elim Nueman en Job Jansma. 

Overleden: Dhr E.J.Holsappel en Dhr J. Visscher. 

 Als bestuur zijn we 4 keer bij elkaar geweest. Met alle geplande activiteiten werken we volgens een 

draaiboek die, zo nodig, wordt aangepast om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Begin dit jaar 

waren er 2 bestuursleden aftredend en hebben we besloten om i.p.v. 9 bestuursleden nu met een 

bestuur bestaande uit 7 leden verder te gaan. Hierdoor was een aanpassing in onze wijkverdeling nodig 

Activiteiten: 
31 januari         De ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie bij de troubadour met aansluitend de 
bingo.De opkomst was niet groot maar wel gezellig. 
8 maart             De bowlingavond bij ‘t Heem in Hattem was zeer geslaagd.  Hier gingen 67 
personen mee. Een kroket bij de uitgang ging er wel in. 
21 maart           Het jaarlijkse schiettoernooi waar we aan mee hebben gedaan. Als afsluiter een 
gehaktbal. 
20 april             Deze dag werd gekozen voor het gewonnen bedrag van 200 euro voor de versierde 
straten . Er werden eieren verstopt. Er was een goede en gezellige opkomst. 
29 juni              Voor de  Plus Volleybaltoernooi was dit jaar geen deelname. 
5 juli                 De Bbq werd bezocht door 80 personen. Vooraf was er gelegenheid om mee te doen 
met klootschieten 
6 juli                Tijdens het Hand in Hand toernooi  deed er 1 team mee 
18 september   Een kindermiddag in een groot Sallandse maïsdoolhof te Lemelerveld. Hiervoor 
hadden zich 14 kinderen opgegeven. Er gingen 2 ouders en 2 bestuursleden mee.                            

20 september   Een Bingoavond bij zorgboerderij `De Ruitenveen`, 38 personen waren aanwezig.       

8 oktober         Met het bootreisje bij Rederij Peters in Ommen gingen 24 personen mee. 

 
-Zaterdag 7 juli hebben we geholpen met het tappen tijdens het Oranjefeest. Met de versierde straten 

hebben we een prijs gewonnen ter waarde van 100 euro. 

-Dit jaar bestond “Het Kompas”100 jaar. Als buurtvereniging hebben wij de school een houten bankje 

aangeboden met als tekst  erop”Proatbaankie veur buurt en skoele”. 

-Dit najaar deden we opnieuw mee met de RABO Coöperatie weken en ontvingen we een mooi bedrag 

die we in het voorjaar gaan besteden voor het onderhoud in de speeltuin. 

Rond de kerstdagen hebben  13  buurtbewoners van 75 jaar en ouder een kerstbakje ontvangen. Bij 9 

leden brachten we een fruitmandje/ attentie vanwege een ziekenuisopname en bij 4 nieuwe 

buurtgenoten een welkomstbloemetje. Bij 2 geboortes is een kinderbestekje bezorgd en 3 keer mochten 

we u vertegenwoordigen bij een huwelijksjubileum. Ook was er aandacht voor het overlijden van dhr 

Holsappel en dhr Visscher in de vorm van het plaatsen van een advertentie en het bijwonen van het 

afscheid. 

We hopen ook dit jaar u weer veel te treffen tijdens de geplande activiteiten en mocht er ergens 

behoefte aan zijn schroom niet, maar meldt het bij een van ons dan kunnen we er samen met elkaar 

weer een mooi jaar van maken.. 

Namens het bestuur, 

Femmy Dijk- Holsappel. 

http://ruitenveen.nl/

