
 
 
Notulen van de jaarvergadering gehouden op 15 februari 2016 in het Hoge Hof. 
 
Onze voorzitter, Martha Molema, begint nadat ze ons welkom heeft geheten met het aanste-
ken van de Passagekaars en leest daarbij het gedicht “Het aansteken van de kaars” 
De meditatie komt uit het boekje “Even uw aandacht van Marie Hüsing” en gaat over de 
goede dingen van alledag. Hierna gaan we over in gebed en aansluitend zingen we 
Ps. 150: 1 en 2 “Looft God, looft Hem overal”. Een jaar is gauw voorbij. Passage is in bewe-
ging en er is veel gebeurt dit jaar, fijne dingen en ook minder mooie dingen, maar samen 
vormen wij Passage. Mededelingen: de gastdames Gea Schuitema en Annie Bergsma zijn 
op bezoek geweest bij Jitty Buist en Adrie v.d. Veen. De nieuwe gastdames voor de maand 
maart zijn: Boukje Nieuman en Ida Knoop. De koffie is deze keer € 2, - en de traktatie, het 
Aduarder beukje, wordt uit het lief- en leedbusje betaald. De nieuwsbrief wordt uitgereikt aan 
diegene, die hem niet via de mail of de post hebben ontvangen. De kunstkaravaan is op 17 
maart 2016 in Drachten en wie mee wil kan zich bij onze secretaris Gesina v.d. Vaart opge-
ven. Dan leest Dineke Willems, onze notulist, de notulen van de jaarvergadering van 2015, 
even ter opfrissing van wat er toen is geweest. De notulen worden goedgekeurd en gete-
kend. Het gehele bestuur wordt decharge verleend en bedankt voor hun inzet. We regelen 
samen alle bestuursonderdelen. Alle commissies worden benoemd en ook bedankt. Zo ook 
onze notulist en Iet Oldenhuis voor het regelen van de gastdames en Gesina voor het maken 
van de website en de secretariële zaken. Coby Mennes bedankt voor het regelen van de 
sprekers en Martha wordt bedankt door een van de leden voor het voorzitter zijn. Er worden 
nieuwe bestuursleden gevraagd, want er zijn nog steeds 3 vacatures open (Martha, Gesina 
en Dineke, al sinds 2008 in het bestuur) Een ieder, die eens mee wilt snuffelen in het bestuur 
kan zich daarvoor opgeven. Het jaarverslag wordt goedgekeurd en getekend. Daarna komt 
het financieel verslag van 2015, dit wordt goedgekeurd, nadat de penningmeester Els Har-
kema nog iets heeft uitgelegd over de vraag van Ina van Til hoe het zit met de hoge bank-
kosten ad € 80.75. 
De boekhouding ziet er goed uit en het volgend jaar wordt de kas nagezien door Annie Smits 
(2e x) en Ina van Til. Boukje Nieuman van de reiscommissie heeft weer een middagreisje 
georganiseerd naar “Roesd” tussen Tolbert en Niebert, hier zijn allerlei leuke dingen te zien 
en dat is op woensdag 23 maart 2016 om 13.30 uur weg vanaf het Hoge Hof. Dan hebben 
we pauze, koffie met het Aduarder beukje. Op de tafels staan nog lekkere knabbels en in de 
volgende pauze heeft ieder de gelegenheid een drankje te nuttigen op eigen kosten. Martha 
en Gesina hebben een uitstapje op de beamer geregeld en nemen ons eerst mee op stap 
door onze eigen provincie en we kunnen raden welke plaatsen dat er te zien zijn. Daarna 
krijgen we foto’s te zien van reisjes, uitstapjes e.d. wat een hoop herinneringen te weeg 
brengt, zo zien we dus ook nog een aantal leden, die helaas niet meer in ons midden zijn. 
Deze, soms hilarische, herinneringen brengen de lachspieren in beweging, ook waren er 
foto’s van het jubileum van 60 jaar (N.C.V.B en C.P.B). Gesina wordt bedankt door Martha 
voor het samenstellen van deze foto’s en krijgt een gastendoekje van Passage Aduard aan-
geboden. Coby leest het gedicht “Het kleine” voor en staande zingen we nog ons Passage-
lied. We hopen, dat we weer een goed jaar tegemoet gaan. 
 
 
Voorzitter: Martha Molema-Offringa    Notulist: Dineke Willems-Bennink 
 
 
 
 
 
 
Er waren 34 van de 44 leden aanwezig.  


