
R/N/O!
JAARVERSLAG 2A20 en 2021

lnleiding
De jaren 2020 en 2021 liggen al ver achter ons. Door de corona is er van 2020 geen jaarverslag

gemaakt, en wordt hierdoor gecombineerd met dit verslag van2O2t. Ook in 2021 was de corona
hevig aanwezig. Door de corona hebben helaas weinig activiteiten doorgang kunnen vinden. Toch is

het aantal leden van de wijkvereniging BRAVO! gestegen. De groei van de vereniging groeit nog
steeds met de wijk mee.

Bestuur en actieve leden
Het bestuur zag er in 2020 en 2O2L als volgt uit
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Activiteitencommissie: Astrid Moolhuizen, Rianne Smit,

Patrick Tesselaar, Mark Uitvlugt en

Jacquelien de Vries

Bij het organiseren van de activiteiten zijn ook diverse andere leden betrokken geweest.

Het bestuur bedankt hierbij allen die een actieve bijdrage hebben geleverdl

l. Algemeen verslag

Ledenaantal

ln 2020 en 202L zijn er 41. leden uitgeschreven. Er zijn 100 nieuwe leden ingeschreven, per saldo is

het ledenaantal daarmee met 59 toegenomen.
Per 31 december 2O2Izijn er 48'J.leden.

ln het jaar 2022verwacht BRAVO! wederom een groei van het ledental door o.a. de groei van onze
wijk.

Bestuursvergaderingen
Er zijn in 2O2O 3 bestuursvergaderingen gehouden. ln 202! was dit i.v.m. corona niet mogelijk. De

notulen zijn gemaakt door de secretaris en eventueel bij hem in te zien.

Nieuw
BRAVOI heeft een prachtig nieuw opberghok gekregen in de fietsenstalling van de Brede school.
Deze stalling is kosteloos waardoor de Josbox in 2020 is opgezegd. De fietsenstalling is door het
plaatsen van houten wanden omgeturnd tot een prima opslagbox. De spullen zijn verhuisd van de
Josbox naar de stalling.
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BRAVO! heeft in 202L3 easy up tenten aangeschaft voor de BRAVO! activiteiten

Er zijn voor alle leden nieuwe pasjes gemaakt. Deze zijn minder fraudegevoelig en gaan langer mee
Ook kunnen de pasjes nog steeds gebruikt worden voor verschillende kortingsacties

Er is een nieuwe website en een nieuw logo gemaakt. Zowel de website als het nieuwe logo hebben
een frisse uitstraling en zien er professioneel uit.

Activiteiten. 2020 en2O2t

-Algemene leden vergadering (ALV)

Op 4 januari 2020 is de ALV gehouden werd in de kantine van VEV'67 Oostindie. Nieuwe
bestuursleden zijn hierbij gekozen.

-Paaseieren zoeken en vossenjacht
Op Tweede Paasdag 2020 en 2021 hebben de paasactiviteiten geen doorgang kunnen vinden
vanwege Corona.

-Midzomerfeest 2021.

Het jaarlijkse Midzomerfeest heeft zowel in 2020 als in 2O2l geen doorgang kunnen vinden. Door de
coronaregels was het niet toegestaan een evenement van deze omvang te houden.

-Sint-Maarten
Op maandag 11" november 2O2l heeft BRAVOI Er is weer gezorgd voor een mooie kraam met
gezellige vuurtonnen op de kruising Watersingel met de Linde. De kinderen die een mooi Sint-
Maarten lied ter gehore brachten en hun lampion lieten zien, werden getrakteerd op een zakje met
snoepgoed. Ook was er warme chocolademelk. Voor de ouders was er tevens een lekkere ghihwein
of een schnapsje. De kraam is goed bezocht, ca. 500 kinderen zijn langsgekomen.

-Spokentocht
ln 2O27 is er geprobeerd om een nieuwe activiteit te verzorgen in de wijk. Een echte spokentocht
stond op 18 december op de planning. Door vele vrijwilligers en de activiteitencommissie is hier hard
aan gewerkt. De inschrijvingen waren binnen de kortste keren volgeboekt. De te lopen route is

uitgedacht en de kleding gehuurd. Helaas kwamen eind 2021 de coronamaatregelen terug waardoor
de tocht niet door kon gaan. De tocht staat voor 2022weer op de agenda.

Belangen

- Overleg met de gemeente

Ook in 2020 en 2021 hebben weer diverse overleggen met de gemeente plaatsgevonden. De

volgende onderwerpen zijn hierbij besproken.
- Subsidies voor diverse activiteiten in de wijk, zoals o.a. voor Spokentocht.
- Algemene ontwikkelingen in de wijk zoals nieuwbouw, speelplaatsen en -toestellen .

- Voortgang planontwikkeling, aanleg wegen en deelwijken, projecten, busbaan
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- (Verkeers)Veiligheid in de wijk.
- Kennismaking Wethouders
- lnrichting van de speelplein bij de school en de 2" ring eromheen.
BRAVO ! vindt het van belang dat het buitenterrein van de nieuwe school, maar ook het

schoolgebouw zelf. Buiten de schooltijden kan deze dienen ten behoeve van activiteiten van de wijk
en BRAVO! De aanvraag van Subsidies zijn voor de aankleding van de 2" ring aangevraagd.

- Sport
Sport is gezond voor lichaam en geest. Via BRAVO! Kunnen leden met korting sporten bij
Sportcentrum Leek.

- Kinderboerderij
ln 2O2L is er een eerste vergaderíng geweest om naar de haalbaarheid van een kinderboerderij in

Oostindie-Zuid te onderzoeken. BRAVO! heeft hierin geen actieve rol.

- Buurt WhatsApp
ln de wijk is een WhatsApp groep. Deze groep richt zich op het signaleren van verdachte situaties in
onze wijk. Het melden van deze situaties in de buurt in de WhatsApp-groep bestaat naast het
reguliere toezicht door de politie. Momenteel zitten er 207 personen in de groep

ll. Financieel verslag 2O2l na kascontrole (jaarverslag 2021|

Het betreft afzonderlijke documenten van de penningmeester en de kascommissie

n .P-"/D.- Zà?-Lrr
Jaarverslag 2020 en 2021 getekend voor akkoord:
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