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Best Verenigingslid,
Onze Ballensnoeperij is op vrijdag 18 juni officieel geopend door
Wethouder Herman van Wiggen samen met onze nieuwe
voorzitter Hans Bakker. Een bijzondere en feestelijke opening
opgeluisterd door Neeltje, Pie en Lien in folklore. Dankzij de
enorme inzet van ons winkelteam is het gelukt om van
Dorpstraat 45 een dependance voor onze vereniging te maken. Op dit moment is de
“Ballensnoeperij” op donderdagochtend, vrijdag en zaterdag open. Kom eens langs,
onze vrijwilligers heten u graag welkom. Wilt u ons komen helpen als gastvrouw/heer
dan bent u van harte welkom. Er zijn nu een twintigtal vrijwilligers, die er voor zorgen
dat de “Ballensnoeperij” 2½ dag in de week open is, maar als er meer vrijwilligers
komen, kunnen wij de openingstijden gaan uitbreiden. Het is leuk werk en je komt zo
met heel veel mensen in contact.
Bijzondere Algemene Ledenvergadering
In de aanloop naar 5 juni kon u reageren op de voorstellen van het bestuur.
Het resultaat is dat Gert Jan Romijn is gekozen tot bestuurslid, en dat Jan van Eck
nog minstens een jaar als zodanig mag aanblijven. Ook tegen de benoeming van onze
nieuwe voorzitter, Hans Bakker zijn geen bezwaren ingediend.
De (financiële)jaarverslagen van 2020 en de begroting voor 2021 zijn goedgekeurd.
Dank voor de reactie van de 34 leden die gereageerd hebben. Iedereen heeft zijn
goedkeuring aan de voorstellen gegeven.
Wel werd de vraag gesteld of het bestuur de leden via een extra ALV niet had moeten
vragen of een dergelijke grote uitgave (ongeveer € 5.000,--) voor de verbouwing en
inrichting van de ”Ballensnoeperij” niet vooraf had moeten laten goedkeuren. Zeker
als er geen zekerheid bestaat hoelang wij deze ruimte mogen en kunnen gebruiken.
De statuten geven hier geen 100% zekerheid over. Het bestuur is het hiermee wel
eens. Achteraf gezien zou het beter geweest zijn om u hierover wel te raadplegen.
Helaas door de corona epidemie was het moeilijk elkaar te zien en te spreken. In de
loop van de verbouwing liepen de kosten enigszins op. Wel is ons winkeltje nu een
visitekaartje voor de Dorpstraat en kunnen wij als vrijwilligers de bezoekers op een
nette manier ontvangen. Een reserve voor een mogelijke toekomstige huisvesting
was wel aanwezig. Wij hopen dat de investering toch wel terugverdiend gaat worden.
Herman de Man Maand
Normaal gesproken is de VOL in de zomer op vakantie. Nu onze “Ballensnoeperij” ook
deze tijd open is leek het ons goed om aan te sluiten bij de Herman de Man-maand.
Wat is er in Linschoten te doen?
Ommetje Linschoten Op de zaterdagen: 31 juli en 7 augustus. Start bij de
Ballensnoeperij, Dorpstraat 45, open van 10.00 tot 16.00 uur.
Met onze dorpsgids of op eigen houtje met een routebeschrijving (1,6 km) wandel je
door één van de mooiste dorpen van Nederland.
Het is ook mogelijk een prachtige wandeling van ruim 5 km door het buitengebied te
maken. De routebeschrijvingen zijn te koop voor € 2,50.
Na afloop kan je bij het Wapen van Linschoten genieten van filmbeelden uit de tvserie Het wassende water met een heerlijk koffie-, thee- of luncharrangement.
Wil je de wandeling met een dorpsgids maken, dan is aanmelden per mail vooraf
verplicht. De wandeling gaat door bij minimaal 4 aanmeldingen.
Reserveren via info@oud-linschoten.nl. € 2,-- per persoon.
Zie ook ons website: www.oud-linschoten.nl.
Namens het VOL bestuur, Graag snel tot ziens wellicht in de “Ballensnoeperij ,
Pim van ’t Woud, secretaris
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