Vereniging Westenschouwens Welvaren

Opgericht 15 december 2008.
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag, 11 december 2021, aanvang
15.30 uur in de Dorpshuis de Schutse, Julianastraat 22 te Burgh-Haamstede.

U dient er rekening mee te houden dat de corona-maatregelen op 11 december nog strikt
worden toegepast!
U wordt ontvangen met koffie, thee of een frisdrank.
Na afloop van de ALV krijgt u een drankje aangeboden in de Schutse.
Het is goed om te benadrukken dat het hier de uitgestelde ledenvergadering betreft over
het jaar 2020, die uitgesteld is vanwege de corona-epidemie. De algemene
ledenvergadering over 2021 zal worden gehouden in het vroege voorjaar van 2022.
1. Opening en vaststellen van de agenda.
2. Aandacht voor wel en wee van leden van de vereniging.
3. Notulen van de algemene jaarvergadering d.d. 19 september 2019 ter
goedkeuring en ondertekening.
4. Jaarverslag van de vereniging over 2020.
5. Financiën.
a. Winst- en verliesrekening 2020.
b. Balans 2020.
c. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heer Remco van Moorst en
mevrouw Sonja de Pauw-Gerlings.
d. Toestemming van de leden om het positief resultaat toe te voegen aan de
algemene reserve.
e. Benoeming Kascommissie 2021. Mevrouw Sonja de Pauw kandideert zich ook
voor 2021. Het bestuur doet een oproep voor nog een kandidaat voor de
kascommissie.
6. Bestuurssamenstelling 2020.
Volgens de statuten: “worden bestuursleden benoemd voor een periode van
maximaal 5 jaar. Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen 2 opeenvolgende
jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door
het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afredend bestuurslid is drie
maal onmiddellijk herbenoembaar.”
Stand van zaken samenstelling bestuur in 2020.
. Hans van Hoek, 31.05.2014, voorzitter, herkozen 31-05-2019 (aftredend 2024).
. Jan van der Gijp Barendregt, penningmeester, herkozen 31.05.2014 (aftredend

2024).
. Karla Hendriks, gekozen 18.05.2017, secretaris (aftredend 2022).
. Maria Bal, bestuurslid, gekozen 30.03.2019. (aftredend 2024).
. Han de Gier, vicevoorzitter, gekozen op 19 september 2020 (aftredend 2025)
. Lon de Jong, bestuurslid, gekozen op 19 september 2019 (aftredend 2025)
. Nettie Dales, bestuurslid, gekozen op 30 september 2019, wegens persoonlijke
redenen afgetreden in 2020.
Wijziging in de bestuurssamenstelling.
In 2020 zijn we op volle statutair maximaal toegestane sterkte met 7 bestuursleden
gestart. Nettie Dales heeft in 2020 aangegeven het bestuurslidmaatschap niet verder
te willen voortzetten. Lon de Jong deed hetzelfde in 2021. Dat betekent dat we nu
twee mogelijke vacatures hebben.
We zoeken voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering in 2022 leden die deel
willen nemen aan het bestuur. U wordt gevraagd zich aan te melden bij een van de
bestuursleden (mondeling of per mail). In het vroege voorjaar van 2021 zullen de
kandidaten door het bestuur worden voorgesteld aan de ledenvergadering.
7. Stand van zaken dorpsvisie Burgh Haamstede. Met name de Westenschouwense
projecten Bosplein en de Schouwse Ring.
8. Rondvraag
9. Sluiting van de vergadering.

VERENIGING WESTENSCHOUWENS WELVAREN

OPGERICHT 15 DECEMBER 2008.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING D.D. 19-09-2020 IN
DORPSHUIS DE SCHUTSE, BURGH HAAMSTEDE.
Aanwezig: 35 leden, afmeldingen van 7 leden.

1. Opening van de vergadering. De voorzitter, Hans van Hoek, heet iedereen welkom in
deze, wegens het corona virus, bijzondere setting. Hij deelt mede dat Ton Hanse vandaag
afscheid zou nemen van het bestuur, maar dat hij wegens een allergie niet kan komen.
Martie Rovers is al eerder uit het bestuur getreden wegens verhuizing en er zijn 2 nieuwe
kandidaten, waardoor het bestuur weer uit 7 leden bestaat. De agenda wordt
gehandhaafd zoals deze in maart 2020 is opgemaakt. Door het corona-virus kon niet
eerder worden vergaderd.
2. De voorzitter vraagt om een moment stilte voor de leden die ons afgelopen jaar zijn
ontvallen: Nel van Beveren, Paul Heidenreich, en Mies Middelhoek.
3. De notulen van de algemene ledenvergadering van 30 maart 2019 zijn zonder
opmerkingen, goedgekeurd en ondertekend.
4. De voorzitter behandelt het jaarverslag, zoals dit in de stukken van de vergadering is
bijgesloten.
5. De penningmeester Jan van der Gijp Barendregt licht de financiële stukken toe, deze
staan ook in de bijgesloten stukken van de vergadering. Marianne Visser heeft een vraag
t.a.v. de kosten voor het E-boekhoudpakket, het is 1/6e deel van onze inkomsten en dat
vindt ze nogal veel. Jan legt uit dat de helft voor de website is, zoals voor bescherming
van de persoonsgegevens (AVG). Jan zegt dat wordt geprobeerd de kosten zo goed
mogelijk in de hand te houden.
De kascommissie, bestaande uit de heren van Moorst en Klever, is niet aanwezig. Zij
hebben per mail hun goedkeuring van de jaarstukken 2019 toegestuurd. De heer Klever
treedt af en mevrouw Sonja de Pauw Gerlings stelt zich ter beschikking als lid van de
kascommissie. De heer van Moorst blijft nog 1 jaar aan.
Omdat veel evenementen dit jaar niet zijn doorgegaan is de begroting achterhaald. Wel
doorgegaan is de nieuwjaarsborrel, deze is ongeveer op het begrote bedrag uitgekomen.
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Het saldo zal volgend jaar waarschijnlijk niet negatief uitkomen. De aanwezige leden
stemmen met de financiële stukken in.
6. Het bestuur heeft in principe een cyclus van 5 jaar voor de leden om aan te blijven. Maar
deze periode kan met toestemming van de ALV worden verlengd. Begin 2020 is Hans van
Hoek als voorzitter aangewezen (aftredend in 2024). De penningmeester Jan van der Gijp
Barendregt (herkozen 31.05.2019) en de bestuursleden Maria Bal en Nettie Dales blijven
allen ook nog aan tot 2024. De secretaris tot 2022.
Het afscheid van Martie Rovers is al eerder geweest i.v.m. zijn verhuizing. Ton Hanse
treedt vandaag uit het bestuur. Hij kon helaas niet aanwezig zijn. Ton is heel lang
betrokken geweest bij deze vereniging. Zo zat zijn zoon al eerst in het bestuur bij de
oprichting in 2008 en daarna is de bestuursfunctie van zoon op vader overgegaan. Het is
prettig als er in het bestuur autochtonen zitten. De geschiedenis van de vereniging is bij
Ton goed bekend, hij kan daar dan ook als enige van het bestuur uit de eerste hand over
vertellen en uitleg aan geven. Wij zullen een bloemetje en een cadeau bij hem
langsbrengen, om hem te bedanken voor zijn jarenlange enthousiaste inzet voor deze
vereniging.
Er zijn 2 nieuwe kandidaten gevonden voor het bestuur: de heren Lon de Jong en Han de
Gier. De beide heren stellen zich voor, zie ook hun bijgevoegde CV bij de jaarstukken. Zij
worden bij deze met algemene stemmen aangenomen als bestuurslid.
7. Hans behandelt de dorpsvisie. Het is een langdurig proces. Er is een inventarisatie
gemaakt door een in de hand genomen bureau, na bijeenkomsten met diverse
dorpsraden, ondernemersraden, inwoners en de gemeente. Het resultaat van de
geboden mogelijkheid om zienswijzen in te dienen was een heel pakket aan ideeën en
wensen. Wij hebben als vereniging ook een stuk aan de dorpsvisie toegevoegd over
Westenschouwen. Zoals:
a. te hard rijden op Kraaijensteinweg, daar minder verkeersfunctie aan geven,
b. het betaald parkeren, wel of niet?
c. dorpspleintje: een ontmoetingsplek voor bewoners en dus levendiger maken, dit wordt
later behandeld als power point presentatie op de vergadering.
Nader overleg met de gemeente en dorpsraad is verder niet doorgegaan i.v.m. corona.
De voorzitter heeft wel overleg gehad met de Wethouder, Jacqueline van Burgh, maar er
is verder geen definitieve invulling aan gegeven. De prioriteit van de dorpsvisie ligt bij de
Noordstraat en het rondje om de kerk in Haamstede. Daarbij gaat het niet goed met de
gemeentefinanciën. In ieder geval is wel het globale plan voor Westenschouwen
gepresenteerd, maar wij staan niet boven aan de lijst.
Begin dit jaar is er door de vereniging een lijst met activiteiten opgesteld. Helaas kon er
veel niet doorgaan. Wel is de nieuwjaarsborrel nog gehouden. De garagesale is niet
doorgegaan omdat er een (te) lange wachttijd was voordat er een vergunning door de
gemeente kon worden afgegeven. Als er mensen graag een garagesail willen houden
zullen ze dat zelf kunnen organiseren (o.a. een datum vaststellen) op hun oprit. Wij
kunnen de leden van de vereniging in kennis stellen van die datum als mededeling. Alle
deelnemers zorgen dan zelf voor corona-vrije opstelling op hun opritten.
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8. Het bestuur heeft in deze tijd van corona-beperkingen en loc down als troost bij alle
huizen in Westenschouwen gratis 250 bossen tulpen langsgebracht en er is ook de
mogelijkheid geboden aan de leden om gratis ijsjes af te halen bij het Pannenkoekenhuis.
Er zijn er 50 geweest. We hebben gedaan wat we konden doen. Daardoor hebben zich
wel nieuwe leden aangemeld.
Het eten wat de pot schaft hebben we wel 1 keer door laten gaan, maar het was niet
voldoende volgens de corona voorschriften ingericht door Zeelust. Maria gaat hier nog
verder naar kijken.
Na een korte pauze houdt Marianne Visser een power point presentatie over het weitje.
Zij geeft nog aan dat wij bij de volgende ledenvergadering de betreffende stukken en
agenda ook op power point zouden kunnen zetten voor een betere visualisatie van de
leden.

HET DORPSPLEIN EN HET WEITJE VAN WESTENSCHOUWEN.
Op het scherm worden de plaats en indeling van het weitje geografisch weergegeven. Ook
worden de meningen weergegeven vanuit de enquête van de dorpsraad: ‘speeltuin aan
de Westenschouwenseweg, oplaadpunten e-bikes, supermarkt moet blijven, seizoensverlenging!, betere parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen (gratis), houdt het rustig
geen grootschalige voorzieningen, maak Westenschouwen 30 km zone’. Er is voor de
omwonenden een bijeenkomst geweest, georganiseerd door Hans, er kwamen 25
mensen, 2 ervan waren afwijzend, de rest positief. Daarna is er een ontwerpatelier door
Hans in het leven geroepen, voor alle 18 mensen die gereageerd hadden. Lijstje gemaakt
van de prioriteits stellingen. Jeu de boules baan, muziektent, speelgelegenheid voor
kinderen. De noodzaak van speeltoestellen wordt niet door iedereen gedeeld. Veel groen,
niet verstenen, oplaadpunt fietsenstalling, natuurspeelplek, groene plek met grote
bomen met veel bankjes.
Nanny Kats reageert tijdens de algemene leden vergadering met de opmerkingen over de
archeologische waarde van de grond en meldt dat alle omwonenden tegen de voorstellen
zijn. De voorzitter wijst er op dat op een bijeenkomst met omwonenden juist sprake was
van enig enthousiasme voor het plan. Maar dat er wel opmerkingen zijn gemaakt die
worden meegenomen en bezien op aanpassingen.
Het weitje is een stuk grond aangewezen als agrarische grond met waarde. Deze stukken
grond zijn bestemd voor:
a. behoud en herstel van de aan de gronden eigen natuur- en landschapswaarden en /of
cultuurhistorische waarden.
b. voor bedrijfsvoering van aan grondgebonden agrarische bedrijven en
c. aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende
recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden en voorzieningen.
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Marianne heeft een planologe erbij betrokken om een visualisatie te maken van de
inrichting van het pleintje. Het zijn nu 2 geïsoleerde grasvelden (een aan de zuidzijde van
de Kraaijensteinweg en een aan de noordzijde). De eerste strook aan de Lageweg is in
eigendom bij de gemeente. De entree van het ontwerp blijft zoals die nu al is bij de ingang
van de fietsenstalling. Alle veranderingen die er zijn, moeten de doorkijk behouden over
het weiland. Dus qua doorzicht zal er weinig veranderen. Alles met natuurlijke materialen,
schelpenpad, hout. Ronde betonnen zitelementen. Speelmaterialen, die moeten
wegvallen in de natuur. De fietsenstalling wordt rechts van de ingang gemaakt. De kosten
van een jeu de boules baan zijn nogal begrotelijk (20.000 – 30.000 euro). (opmerking
achteraf van het bestuur, dat hierbij een vergissing is begaan. De aanleg van een jeu de
boules baan kost ongeveer 3000 euro). Regenmatig onderhoud is nodig. Er zou een
vereniging moeten zijn die zich op regelmatige basis hiervoor inzet. Het idee voor het
speeltuintje is zoals bij het Transferium/VVV in Renesse: een neutraal open gebied met
bomen en banken.
Na een opmerking van John Verwijs t.a.v. dorpsvisie, zegt Hans dat onze visie op de
Kraaijensteinweg is opgenomen in de dorpsvisie zoals wij dat hebben ingebracht en is
vastgesteld door de gemeenteraad. Maar wij staan achteraan in de rij bij de uitvoering
van de dorpsvisie plannen, Haamstede e.o. gaat voor.
De bijeenkomst met de wethouder Jacqueline van Burgh heeft geresulteerd in een
positieve grondhouding. Zij was echter niet overtuigd van een opening in 2021! Het is in
de dorpsvisie als idee goedgekeurd, maar moet nog met de gemeente worden gesproken
of de gemeente aan het basisontwerp toestemming wil verlenen.
Er moet een begroting komen voor grondwerken, elektriciteits- aansluitingen enz.
Sponsoren worden gezocht, inclusief de gemeente moet worden benaderd voor
bijdragen.
Piet Fierens: de horeca ondersteunt dit plan. De fietsenstalling is op dit moment
verrommeld en kan niet kleiner worden. De gemeente heeft op dit ogenblik geen geld,
dus is er geen financiële bijdrage mogelijk. Het enige wat mogelijk is, is toestemming
krijgen. De ondernemers hebben ook een gesprek gehad met de wethouder en zij kregen
gelijk dat de gemeente Westenschouwen voortdurend vergeet. Hij roept tevens op om
als burgers zelf meer te doen aan onderhoud van groen, zoals b.v. op de Lageweg neemt
de begroeiing de straat over. Hij vraagt in hoeverre de vereniging dit initiatief steunt. Op
de Westenschouwenseweg doet de horeca het snoeiwerk al. De voorzitter ondersteunt
bij deze de oproep. De vereniging zal een inventarisatie van de toestand van het groen
en van het zelf te onderhouden openbaar groen voor de huizen van de bewoners maken.
Annerie Cornelisse zegt dat het onderhoud van een jeu de boules baan erg duur is, leuk
als je enthousiaste mensen kunt vinden voor het onderhoud, anders: er niet aan
beginnen.
Jacqueline van Leeuwen heeft een jeu de boules baan in haar tuin en zegt dat dit
ontzettend arbeidsintensief is. Als we willen kunnen we met haar daar contact over
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opnemen. Liever geld besteden aan groenstroken en onkruidbestrijding dan aan die baan.
Ze raad de jeu de boules baan af.
Volgens Jan Schouten is daar ook geen animo voor.
Verder komt de vraag naar voren voor wie we eigenlijk de speeltuin maken. Er is te weinig
voor kinderen op dat gebied in Westenschouwen en als het er wel is, is het slecht
onderhouden. In eerste reactie op een vraag hierover aan de leden (oktober 2019) bleek
er wel degelijk een positieve belangstelling.
De ruimte op het pleintje kan leuk zijn voor: een uitvoering door de fanfare de Witte van
Haemstede, een zomerborrel, wat kraampjes. Als het er is, wordt er ook gebruik van
gemaakt.
Op welke groep mensen is het gericht?
Een jeu de boules baan zou bindend kunnen zijn voor de gemeenschap. En er zitten nu
ook altijd mensen op de door de vereniging neergezette banken en op de betonnen
randen om de bomen, er is duidelijk behoefte aan.
Marianne: dit is uit de dorpsvisie en heel Westenschouwen naar voren gekomen. Het is
een idee, er ligt nog niets vast. Meer ruimte geven aan het dorpsgevoel, zoals een paar
jaar geleden al werd gedaan met de herinrichting. Je zou b.v. in de winter daar een
Glühweintje kunnen drinken met een vuurtje erbij.
Sonja de Pauw Gerlings: het is de zoveelste keer dat het op de agenda staat, steeds stapje
vooruit en stapje terug. Het is een goed plan, maar met paar vraagtekens. Hopelijk komt
het wel tot iets. Hoe leuk is het nu met al die tafeltjes van de horeca op de
parkeerplaatsen.
John Verwijs: is de financiële pijl hierop gericht? Hoeveel geld gaan we erin steken, tot
hoever, is het begrensd? Het protest ertegen kan eigenlijk pas als het hele plan vaststaat.
De financiële post in de begroting voor 2020 is voor de voorbereidingen, bijeenkomsten,
zaalhuren, afdrukken, overleg. Dit is gelimiteerd. Geen cent kan uit de vereniging komen
voor de aanleg en onderhoud. De sponsorings- mogelijkheden moeten nog onderzocht.
Het maken van de schets van het plan was om niet.
Piet Fierens: het staat in de dorpsvisie. Wij als horeca gunnen het de vereniging om te
ontwerpen en uit te voeren. Mochten zij het laten vallen, dan gaat de horeca ermee
verder. Zij denken ook financieel mee. Het is ook in hun belang. Hij besluit met te zeggen,
dit graag aan de vereniging over te laten.
Uit de leden komt de vraag naar voren over de 750 euro die begroot is voor 2020 en waar
deze aan is uitgegeven.
De hele begroting 2020 staat op de helling i.v.m. corona. Er is nog geen cent van
uitgegeven, het is een begroting.
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Rob Visser: hoeveel ga je uitgeven zonder dat je gaat effectueren?
Dit kan niet van te voren worden gezegd, het betreft een begroting.
Jan Schouten: waardering voor het voorbereidende werk. De ondernemers willen ook
samenwerken, maar is nu niet het moment om met ondernemers met de
conceptinrichting verder te gaan, er zijn nu andere problemen in corona tijd.
Edzard Gelderman: het is een sympathiek plan. Hij stelt voor laag bij de grond te blijven.
Het lijkt hem aantrekkelijk een subvereniging voor de jeu de boules baan uit de vereniging
op te richten. Idee om programma te maken en commissaris jeu de boules baan aan te
wijzen.
De gemeente doet wat hij kan, wij moeten verder sponsoren regelen. Er zijn allerlei
bronnen te vinden, zoals bij de zeemeermin en de AED ook is gelukt.
9. Rondvraag. Mevrouw Dirkzwager is enthousiast over de jeu de boules baan.
10. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng.

Voorzitter,

secretaris,

…………………………………………………..

…………………………………………….

AFMELDINGEN A.L.V. 19-9-2020.
Janka Sedee
Peter Mey
Linda Kenters
Willem de Jong
Nettie Dales
Kees van de Klooster
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janka@sedee.cc
p.meij46@upcmail.nl
info@wissewekken11.nl
idem
nettiedales@hotmail.com
Keesklooster27@gmail.com

Vereniging Westenschouwens Welvaren

Opgericht 15 december 2008.

Jaarverslag 2020 van de Vereniging Westenschouwens Welvaren.
Het jaar begon nog zo goed. Op 3 januari was er geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst in Il Gallo. Er werd
toen melding gemaakt van een reeks van voorgenomen activiteiten in 2020. U kent ze nog wel: de
lentemarkt, concert in het bos, troepgroep, eten wat de pot schaft, wandelingen etc. Al deze activiteiten
konden niet doorgaan. Dit jaar kunnen we bijna vergeten.
Het ledental van de vereniging heeft er niet om geleden en is van 1 januari 2020 tot 31 december 2020
opgelopen naar 275 leden. Binnen wat mogelijk was hebben we een paar acties uitgevoerd. Dat was het
uitdelen van een bloemetje aan ALLE inwoners van Westenschouwen op 5 mei 2020 en het nuttigen van
een ijsje bij het pannenkoekenhuis op zaterdag, 9 mei 2020, waar we elkaar op gepaste afstand konden
begroeten.
Wat gebeurde er nog meer?
In januari 2020 heeft de gemeenteraad de dorpsvisie vastgesteld. Daarin staan ook projecten die in
Westenschouwen moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld verkeersmaatregelen op de Kraaijensteinweg
om de snelheid en oversteekbaarheid voor langzaam verkeer veiliger te maken. Helaas bleek al gauw dat
deze maatregelen niet hoog scoorden in de uitvoering en pas op de rol stonden voor 2024 en verder. Op
de valreep, in november 2020, besloot de gemeenteraad toch geld beschikbaar te stellen voor een deel
van de door ons gewenste maatregelen op de Kraaijensteinweg. Dat kwam omdat de uitvoering van
andere Dorpsvisieprojecten vertraging opliepen en daardoor geld vrij kwam voor versnelde uitvoering van
andere projecten. Deze projecten zullen nog een 2021 worden uitgevoerd.
Bij het tot stand komen van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede (met de vijf kernen: Burgh, Haamstede,
Westenschouwen, Nieuw-Haamstede en Burghsluis) zijn in 2018 per kern bijeenkomsten gehouden waarin
ideeën en wensen zijn verzameld. Ook door leden van de Vereniging Westenschouwens Welvaren en
andere bewoners zijn diverse ideeën ingebracht. Een van de suggesties is het aanleggen van een
dorpsparkje in het hart van Westenschouwen. Dat project is opgenomen in de dorpsvisie die door de
gemeenteraad is vastgesteld. Het parkje zal een ontmoetingsplaats worden voor inwoners en bezoekers.
Met dit project zijn we voor zover mogelijk in 2020 aan de slag gegaan.
Op 24 juli 2020 was er een overleg over de hoofdlijnen van het plan met wethouder Jacqueline van Burg
en de procesmanager van de dorpsvisie.
Op 19 september 2020 is in de ALV van de Vereniging een globale presentatie gegeven over het plan. Daar
werden zowel positieve als kritische kanttekeningen geuit.
Op 5 november 2020 is weer overleg gevoerd met wethouder Jacqueline van Burg en de projectmanager
Dorpsvisie-projecten van de gemeente. Vastgesteld is dat we als initiatiefnemer het project in 2021 verder
oppakken.

Vereniging Westenschouwens Welvaren
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Datum: 07-01-2021

Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020 (19)
Code
1310
4335
4500
4520
4525
4530
4540
4550
4700
4770
4780
7990
7998
8005
8006
8024
8035
8053

Omschrijving
Oninbare Vorderingen
Afschrijving bedrijsmiddelen
Contributies en abonnementen
Kosten ledenvergaderingen
Kosten bestuursvergaderingen
Kosten ledenactiviteiten
Relatiegeschenken
Bankkosten en rente
Kantoorbenodigdheden
Kosten boekhoudpakket en ledenadministratie
Kosten website
Contributies Leden doorlopend
Subsidie Gemeente Schouwen-Duiveland
Giften Leden
Commissie Welzijn
Nieuwjaarsborrel
Boekje Geschiedenissen Westenschouwen
Lentemarkt 2 mei 2020
Saldo winst

Verlies
60,00
97,00
121,00
325,60
79,86
383,75
61,99
128,55
31,35
261,36
145,20

Winst

3.990,00
537,91
101,00
192,30
640,30
90,00
25,30
2.165,35
4.718,91 4.718,91

Vereniging Westenschouwens Welvaren
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Datum: 07-01-2021

Balans t/m 31-12-2020 (8)
Code
0130
0150
1010
1020
7991
8052
9960

Omschrijving
Bedrijfsmiddelen
Polo's, hesjes, vlaggen en glazen
Betaalrekening Rabobank
Spaarrekening Rabobank
Vooruitbetaalde contributies leden 2021
Aktie AED 10 jarig bestaan
Algemene reserve
Saldo

Activa
191,00
737,25
3.337,25
5.751,65

Passiva

30,00
1.009,87
6.811,93
2.165,35

