
Broodfonds Stoet 
Verslag jaarvergadering 15 januari 2013. 
Aanwezig 22 leden. Afgemeld met bericht: Bas, Dave, Erwin, Maarten. 
Alexander en Renate waren afwezig bij de vergadering en schoven aan 
bij het diner. 
 
Opening 
Henri Bezema heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de 
nieuwe leden die per 1 januari 2013 zijn toegetreden. Vervolgens volgt 
een toelichting op de agenda. 
De nieuwe leden krijgen conform een voorstel van Theo en Dave de 
gelegenheid zichzelf voor te stellen.  
 
Verantwoording bestuur over 2012 
 
Financiën: Sylvia en Addy hebben als kascommissie de boeken in orde bevonden. Broodfonds Stoet staat 
er goed voor. Opgeteld alle maandbedragen van ieder, - € 30,00 per maand - , en een zeer zuinig 
uitgavenbeleid zit er in de pot € 5000,00. Op advies van de kascommissie is een deel hiervan op een 
spaarrekening gezet. Let wel, dit is niet de pot waaruit verminderde inkomsten wegens ziekte worden 
betaald.  
Er zijn sinds de oprichting nog geen ziekmeldingen geweest. 

 
Secretarieel: 
Het jaarverslag over 2012 wordt voorgelezen, en binnenkort op het account van Broodfonds Stoet 
geplaatst. Het bestuur zal tijdig met een rooster van aftreden komen inclusief functies die met dat aftreden 
vrijkomen. Henri Bezema heeft aangegeven graag in de jaarvergadering van 2014 zijn voorzitterschap te 
willen overdragen. 
Het ligt in de bedoeling dat in 2013 twee reguliere bijeenkomsten plaatsvinden, en tevens een 
uitje/uitstapje van Broodfonds Stoet met als bedoeling elkaar ook eens op een andere manier te leren 
kennen en wat met elkaar te beleven. Hans, Sylvia, Renny en Yvonne hebben aangegeven dit voor te 
bereiden. Er is budget voor. 
 
Groei Broodfonds Stoet 
Ieder sprak de wens uit om bescheiden door te groeien naar ca. 35 deelnemers en vervolgens een tijdlang 
op dit aantal te blijven. Het is van belang dat we een hechte club worden/blijven waarbij je elkaar kent. Als 
je (te snel) groeit naar veertig of meer dan dreigt anonimiteit. Benadrukt wordt dat de sfeer op dit 
moment goed is! 
Belangrijk is wel of we met het aantal van 35 voldoende boven de kritische ondergrens zitten: opbouw 
vermogen, middelen om ziekte op te vangen. Ploni checkt dit bij de Broodfondsmakers/Telrijk. 
Een criterium bij de toetreders per 1 juli mag ook zijn: diversiteit/heterogeniteit in specialismen. 
De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel dat aspirant-leden als onderdeel van de 
toetredingsprocedure standaard een oriënterend gesprek hebben met een aspirant lid. 
De leden worden uitgenodigd om namen van aspiranten, en een korte beschrijving, op te sturen naar 
Henri Bezema. Het is belangrijk om daarbij de verwachtingen van deze aspiranten te managen in verband 
met dat er al een wachtlijst is en we besloten hebben beperkt te groeien per 1 juli en vervolgens langere 
tijd afzien van nieuwe toetredingsrondes. 
 
Rondvraag: 
Naar aanleiding van een vraag of onze inleg bij Telrijk gezekerd is, en er geen malversaties of plundering 
van de centrale kas mogelijk is: Ploni geeft aan dat dit allemaal is afgedekt. 
 
Volgende bijeenkomsten: 
April: uitje(datum en programma volgt) 
Mei/juni: vergadering o.a. met nieuwe leden 
Najaar: reguliere vergadering 
Januari 2014: jaarvergadering 
 
Groningen, 15 januari 2013 
Kees Akkerman, secretaris Broodfonds Stoet 



 

 

 

 

 

 


