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Jaarverslag 2018
De eerste bestuursvergadering was 4 april bij Henk Oord:
- Evaluatie: Algemene ledenvergadering 12 maart jongstleden,
Op de ledenvergadering kwam de vraag om in de streek iets aan kerst versiering te gaan doen?
Als bestuur staan wij hier positief in. Gea zal namens het bestuur dit verder op zich nemen.
- De nieuwe penningmeester is van af nu Annelies Muis .
11 juli
Bestuursvergadering bij Jan Hulleman:
Aan de orde komen onder andere ons jaarlijks uitje. We gaan ‘Happen en trappen’ dit jaar en gaan
dan bij de geplaatste bankjes en picknick tafels langs, die we via de subsidie van de provincie hebben
geplaatst in ons gebied. Tineke, Annelies en Gea pakken dit verder op.
1 september
Op 1 september hebben we dan ons uitje. Op de fiets gingen we langs verschillende plaatsen in ons
gebied, met stops op verschillende punten voor een versnapering en na een kop soep bij Gea was het
eind station bij Annelies in de schuur voor een hapje en een drankje.
Er waren 51 personen aanwezig, het weer was mooi. Dus zeer geslaagde dag.
RABO Coöperatie weken
Wij hebben ons als Plaatselijk Nut Wetering e.o. aangemeld voor de RABO Coöperatie weken.
Gea, Tineke en Annelies zijn druk bezig geweest met een foto mail om hiervoor reclame te maken
met een mooie slogan: ‘Voor buurtgenoot en recreant ook een AED aan Wetering Oost zijn kant’
5 november
Herhaling cursus AED bij An ’t Weater.
Door verschillende omstandigheden was de opkomst erg laag: 7 personen (te weinig)
Op het moment dat we bezig waren met sponsoractie van de RABO bank kwam er een mogelijkheid
voorbij dat het mogelijk was om ook via de Gemeente Steenwijkerland (Cor van de Velde).een
subsidie te krijgen, wanneer je met een goed plan had. Op dat moment hebben we aangegeven dat wij
graag een AED in Wetering Oost zouden willen, maar dan met buitenkast én een buitenkast voor de
AED op Wetering West. Wij kregen positief bericht van de gemeente, zodat we nu zowel in Wetering
Oost én West inmiddels een AED hebben hangen mét een buitenkast.
29 november
Uitreiking RABO sponsor actie in de Meenthe in Steenwijk. Plaatselijk Nut Wetering e.o. kreeg het
mooie bedrag van 721 Euro. Toch een prachtig resultaat!
10 December
Op zetten van de kerstboom bij de Scheerebrug door de ‘Kerstboom commissie’, bestaande uit Grietje
Vaartjes, Kathleen de Graaff, Annie Oord en Gea ter Meer met hulp van Roelof Muis met zijn
hoogwerker.
10 December
‘s Avonds om 19.30 uur ontsteken van de lichtjes van de kerstboom met ‘Een uurtje bij het vuurtje’.
Was erg gezellig en voor herhaling vatbaar. 52 personen waren hierbij aanwezig.

8 januari
Nieuwjaars receptie - Gemeente Steenwijkerland.
Tineke en Henk Oord waren hierbij aanwezig, namens de vereniging.
12 Januari
Nieuwjaars receptie - Plaatselijk Nut Wetering e.o. bij Geertien in Muggenbeet om 17.00 uur.
Erg gezellig én grote opkomst.
6 februari
Bestuursvergadering bij Gea:
- Terugblik contributie
- Sprekers benaderen voor de Algemene Jaarvergadering op 18 maart.
- Evaluatie ‘Kerstboom commissie’
Dit was een kleine terug blik van het jaar 2018 -2019
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