Notuuln ’t Noaberschop
Notuuln van de Joardag eholl’n
op 20 december 2015
bi’j restaurant 't Pläske te
Oatmörske

1.

Opening

Anweazig:

Afmeldingen:

Thijs ten Cate, Willem Brookhuis, Willem te Kronnie, Ruud Simmelink,
Hens Mekking, Henri Kolkman, Annemarie ten Hopen, Cindy Katier,
Emy Visser, Lotte Kroese, Guus Diepenmaat, Yvo Goselink, Thijme
Heijink, Fleur Brinke, Niels Voortman, Ben Pross, Robert Broekhuis,
Jens Olde Loohuis, Sander Post, Max Achterweust, Anne ter Braak,
Evelien ter Beke, Jessy Vijn, Simone Verdonschot, Nardy Ros, Desirée
Groeneveld, Gerben Willems, Ruben Bos, Ellen Nijenhuis, Gydo van
Duinen, Linda Krijgsman, Dennis van Schaijk, Gydo Brosky, Leonie
Bijen, Stefan ten Pierik, Myrna Bunte.
Alfred Gerrits, Marlies Bunte, Marco Jansen, Eric Smale, Niels de Graaf,
Sven Harmsen, Toon Scheper, Floris Makkink, Kamilla Neplenbroek,
Niels Abbink, Joop Lensink, Rianne van Binsbergen, Maike Pegge,
Dirkjan Wermink, Tom Jannink, Gerrit Alfredsen, Vladimir Putin, Mark
Bruggink, Dennis te Beest, Bennie Jolink, Daan Gerritsen, Maarten de
Graaf, Gerben Bruil en geit, Linda Huiskamp, Zwanet Herbert, Ben en
Joke Kamphuis, Arno Bakker, Maaike Neplenbroek, DirkJan, Ruben
Ardesh, Jelle Boode, Pascal Homan, Laura Jansen, Marleen Roes,
Gijsbert Heemink, Koen ter Haar, Nick ter Haar, Rob Schurink, Timmie
Knippers, Andre Hulsman, Margo Wissink, Echtpaar Wilderink, Corry
Konings, Iris de Wilde
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2.

Activiteit'n afgeloop’n joar

Stefan hef ons 'n overzicht veuredrag’n van alle activiteit’n met 'n Powerpoint. Hier 'n
oaverzicht:
Januari
 't Joar begon met de wisselborrel op 13 januari bi'j Penny Lane. Het ni'je bestuur hef
veulle mooie kado's in ontvangst mögen nemm'n. Stefan was bi'jzonder bli'j met zien
ni'jn'n stool en winkelkoare.
 De midweenterBBQ was dit joar op n'n 29sten januari. Het etten smaakten good en d'r
was meer dan genog vleis veur iederene.
Februari
 Begin februari was d'r wier de joarlijkse carnaval in Aalbergen. Wi'j bunt dit joar
gediskwalificeerd moar het was n'n gruwelijk mooie (en kolde) dag.
 Op 17 februari bunt wi'j weazen poolen bi'j Infinity. 't Was 'n gezelligen activiteit en
Niels was de beste spöller van dissen oavond.
 Ok hebt wi'j 't Eerstejoarsetten ehold'n in februari bi'j Stefan in de kök'n. De eerstejoars
konden good kokk'n en later heb't wi'j Herman Finkers zitt'n kieken. Veural Stefan vond
dit donders mooi.
 De dames bunt met de Sexcie noar de film Fifty Shades of Grey ewest. 't Was 'n arg
opwindende oavond.
Maart
 19 Meert was dr 't 2de Noabergala saam'n met de Freezen en de Brabo's bi'j Hof van
Wageningen. D'r was onbeperkt drank en doarum was 't zeker gezellig.
 Tiedens het Poasspektakel op 25 meert heb't wi'j wier poaseier ezocht en gegetten.
April
 Begin April bunt wi'j weazen klootscheetn onder 't genot van de neudige foezel. De holle
boom is wier gevuld met de neudige flaskes.
 Het ICOO hef op 8 april 'n pubquiz ehold'n bi'j de Woeste Hoeve.
 Op 15 april bunt wi'j met völle Noabers noar het Véater van de Veetelers hen ewest.
Jordi Lensink spulde arg good en de afterparty was ok arg mooi.
 De Vretcie hef 'n wekke later een BBQ bi'j Asserpark eholden. 't Was wal n'n betjen
kold moar dat mocht de pret neet drukk'n: D'r was good vleis en ok nog fijne hits van de
Achterhoekse House Maffia.
Mei
 Op 20 mei bunt wi'j noar Niels hen ewest om doar te goan warken an de geevelteek'ns.
Op disse zoagdag hebt wi'j bi'jnoa dree geavelteek'ns afgekreagen. Ok hebt wi'j een
Noaberbos bord emaakt en gebarbecued.
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Ok bunt wi'j noar 't Veetelers Voetbaltoernooi ewest. Onder leiding van onzen coach
Gydo bunt wi'j tweede eworden. Noatied werd d'r nog heavig geborreld.

Juni
 Op 10 juni bunt wi'j een stukjen weazen kanovaren. Yvo hef ook nog böskes langs het
water van dichtbi'j mogen bekieken.
 Later in juni hebt wi'j onze eind-BBQ en bierbingo ehold'n bi'j Niels. Willem had bingo
en later op de oavond hebt wi'j de biertank bi'j de Bunker leegemaakt.
 Op 25 juni bunt wi'j met de bus noar Trioliet ewest. Het was n'n mooien rondleiding met
als hoogtepunt de automatisch voorwagens.
Juli
 De meeste Noabers wazzen op vakantie of op de Zwarte Cross.
Augustus
 In augustus was het wier tied veur de AID:
 Op vri'jdag 14 augustus stonden wi'j in onze roze oaverals bi'j de Campus Games. Doar
hebt wi'j het sponzenspel espult en d'r wazzen völle geïnteresseerde leu.
 Op zoaterdag heb't wi'j met de Crazy 88 twister espult. 't Reagende en oonze varf bleek
neet waterproof.
 Zondag hadd'n wi'j een kroegoavond met de Freezen en de Brabo's. Wi'j hebt goedkoop
können zoep'n en 't was donders gezellig.
 Dinsdag hebt wi'j onze carbidscheetworkshop gegeaven bi'j Dijkgraaf. Afgezien van 'n
neulende buurman was het een gezellige middag. Völle AID-lopers vonden het dan ook
donders mooi. 's Oavonds was 't Grolsch Music Hall feest met als topartiesten de
Achterhoekse House Maffia. 't Was een mooie oavond moar helaas kwam d'r te weinig
volk om 't volg'nd joar weer te doan.
 Op woensdag 19 augustus stonden wi'j op de infomarkt hamburgers te bakken. D'r
waren ook völle geïnteresseerde leu.
September
 Expeditie Noaberson: Begin september bun't wi'j met onze ni'je eerstejoars weazen
poolen bi'j Infinity. Veuraf hebt wi'j gegett'n bi'j Myrna. Noa 't poolen bunt wi'j noar Nji
Sri ewest woar d'r meer Noabers dan leden van Nji Sri wazzen.
 Op 16 september bunt wi'j weazen klootscheet'n met de völle eerstejoars. De Holle
Boom mot neudig uutgehold word'n omdat hee helemoal vol zit. Noatied bunt wi'j nog
weazen barbecueën en hebt wi'j nog wat halve liters gedronk'n bi'j de Woeste Hoeve.
 De moandag doarnoa hebt wi'j een drankspeloavond bi'j Steven ehold'n. De veurroad
bier is hierbi'j duftig kleiner eworden.
 Op 29 september hef de Koffiecie weer een koffiepauze georganiseerd in het Forum.
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Oktober
 Op 6 oktober was de eerste Eerstejoarsoavond. Wi'j hebt eerst chinees egett'n en doarnoa
moesten de eerstejoars 'n aantal loeizwoare beproevingen doorstoan. Bi'j 't
theezakjeswerpen bunt d'r wier een aantal oude records gesneuveld.
 Omdat d'r zovölle ni'je eerstejoars wazzen, hebt wi'j een tweeden Eerstejoarsoavond
geholden op ... oktober. In totaal hebt 22 eerstejoar hun bewies van Noaberplicht ehaald.
November
 In de eerste wekke van november bunt wi'j met 26 Noabers noar de Palmintocht ewest. 't
Was een geweldig mooie oavond. Myrna hef zich good geïntegreerd bi'j de Freezen.
 Met de Noe-wiej-d'r-toch-bunt-cie bunt wi'j noar Guus hen ewest.
 Op 11 november hebt wi'j een Diner Rouler ehold'n. Noa dit culinaire hoogstandje hebt
wi'j onze zangkunsten loat'n zeen en heur'n met Singstar. Veural Stefan werd bewust van
zien verborgen talent.
 Op de 18e van 11e was de opkomst van de ni'je prins en prinses carnaval bi'j 't Gat. De
ni'je prins is Gerben Gait de 2de en de ni'je prinses is Linda Huiskamp. Het was n'n
donders gezelligen oavond met foine plaatjes van de Muzicii.
 De volg'nde middag hadd'n wi'j een brakke brunch, verzorgd deur de Brunchie.
December
 Begin december was Noaberkloas weer in Wageningen. De Noabers hadden wier
orginele kado's ehaald en 't was een gezellige oavond.
 In de tentamenwekke was d'r wier 'n koffielunch verzorgd deur de Koffiecie.
3.

Financiën (Financieel joarverslag)

Samenvatting:
 De afrekkening en begroting bunt goodgekeurd tiedens de Joardag.
 't Ni'je contributiereglement is d'r neet deurhen gekomm'n.
 De volg'nde leu goat in de KCC veur volg'nd joar: Ben Pross, Linda Krijgsman en
Leonie Bijen.
Hieronder de uutgebreidere notulen
Pin zaken:
 Dit joar bun't alle bonnetjes bewaard, wieters is d'r n'n Excelbestand bi'jehold'n woar alle
kosten en baten in stoat.
 Het bookjoar is veranderd: Het ni'je bookjoar löp van 1 december tot 30 november.
 De CAS nemm't too deur het toenemm'nde aantal leden.
 Het verschil in centen op de joarafrekkening kump deur de afronding van Excel.
 D'r is met inestemd dat wi'j volg'nd joar ni'je priezen hebt veur de Joardag umdat wi'j de
afgelopen joaren telkens neet kiet konden spullen.
o Old Noabers: € 45,00
o Noabers: € 35,00
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Debit/Credit:
 Het sponsorgeld van de Aviko mot nog binnenkomm'n.
 't Geld dat al is betaald veur de BATA is borg.
 De € 40,85 is rood ekleurd umdat wi'j neet meer kunt achterhalen van wee disse
schulden bunt.
 De data van d'n debit/credit-rekkening mot volg'nd joar worden angepast. Dit hef te
maken met het ni'je bookjoar.
 De almanakken en de bakfietse motten wi'j nog afbooken.
Begroting:
 Veur de Joardag motten wi'j n'n bedrag schatt'n. Wieters motten wi'j de noaberoavonden
van de begroting afhaal'n.
 't Köpje sparen mot word'n uutgesplitst in de köpkes ''reserveringen almanak'' en
''reserveringen lustrum''.
 Wi'j hebt veur ankomm'nd joar een hoge post veur onveurziene kost'n. Dit kump
deurdat wi'j neet zeker bunt of de Aviko ons volg'nd joar nog wal sponsort.
 Bi'j het ICOO was d'r een duftige kas opgebouwd. Disse olde kas word verdeeld onder
de verenigingen. No is d'r 'n ni'j ICOO met een ni'je kas. Disse ni'je kas en de
afrekkeningen motten gecontroleerd worden deur 'n KCC.
Ni'je Contributiereglement:
 Mot d'r veur zorgen dat de pin duudelijke regels hef veur het heff'n van d'n contributie.
 Wieter steet d'r in wanneer i'j Old Noaber kunt word'n: I'j mot 'n afstudeerfeest hebb'n
egeaven en i'j mot 'n flasken doon op d'n volg'nde Joardag.
 D'r stoat allene nog een paar fouten in 't ni'je reglement. Tiedens de Joardag is 't ni'je
reglement dan ok neet angenomm'n.
4.


5.

6.


Old-Noabers
Ben, Gerben, Emy en Robert bunt Old-Noabers eword'n. Ze bunt zeer vereerd met dit
aanzeen en ze zöll'n disse titel met völle trots dragen.
Noaber van ‘t joar
Thijs ten Cate is Noaber van ’t joar eword'n. He is arg bli'j om disse eretitel in ontvangst
te meugen nemm'n.
Bestuurswissel
Gydo Brosky, onze vlöggeloar en veuropscheeter, geet wissel'n van functie. Simone
Verdonschot, eerstejoars landschapsarchitecte uut Borne, vervangt Gydo. Zee wil graag
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7.


8.













mooie en ok ni'je activiteit'n organiseren, al bunt de ni'je activiteit'n nog geheim. Wieters
hef Simone gin cavia en eur leevelingskleur is blauw.
Myrna Bunte, onze schriever, geet ok wissel'n van functie. Zee word vervang'n deur
Willem te Kronnie uut Vroagender. Willem is eerstejoars lebensmiddel'ntechnoloog en
zien favoriete trekkermerk is BM Volvo. Hee vind Comic Sans wal mooi en schrif
oavond zoals het heurt.
Leonie Bijen verlut 't bestuur en is arg druk met eure stage. Zee vond 't een mooie
bestuurstied en gif noo de kas deur an Gydo. Gydo hef d'r arg völle zin an om financiën
te regel'n. Hee wil de molotov-comissie heropricht'n en oaverweagt om de Grolsch te
goan kopen.
As letste verlut Stefan ten Pierik 't bestuur. Hee geet noo rentenier'n en tuinnier'n. Verder
geet he zich bezighold'n met 't opstell'n van artikel'n en reglement'n. Myrna vervangt
Stefan en ze wil de toenemm'nde bureaucratie 'n halt tooroop'n. Zee zegt ok dat zee de
rest van 't bestuur wal onder d'n doem kan hold'n.
Joardagkemissie 2016
In de ni'je Joardagkemissie komm'n: Anne ter Braak, Stefan ten Pierik, Hens Mekking
en Ellen Nijenhuis.
Rondvroag/Mededeling’n
Thijs:
't Was een mooie dag met 'n good'n opkomst en völle late anmeldingen.
Willem sr.: 't Was inderdaad 'n mooi'n dag. Tip veur de ni'je Joardagkemissie: Begin
neet in november.
Leonie:
Ik vond 't n'n super mooi'n dag. Allemoal bedankt veur de mooie
bestuurjoaren. Joardagkemissie bedankt!
Niels:
Olde bestuur bedankt. Ik wens 't ni'je bestuur völle succes too. Volg'nd joar
is de joardag in Reetmölle, dus in d'n Achterhook.
Ruud:
Ik vond 't een donders mooie dag met 'n good'n sfeer. D'r was wier intens
völle vreugde.
Hens:
Ik wil gerne 't olde bestuur bedanken en 't ni'je bestuur völle succes
toowensen. De volg'nde Joardag wordt zeaker spectaculair.
Henry:
Complimenten veur 't olde bestuur, d'r bunt mooi völle eerstejoars. De Old
Noabers hebt d'r vertrouwen in, zet disse koers zo veurt. Leonie bedankt
veur 't op orde stell'n van de financiën. Stefan bedankt veur oewe
reglement'n met uutleg. Hopelijk hef de Joardag in de Achterhook dezelfde
glans as disse Joardag in Twente.
Annemarie: Ik vond 't ook n'n arg leuke dag.
Linda:
De lange weg hier noartoo was 't zeaker weerd.
Cindy:
Ik vond de flyers en foto's arg mooi. Ook zagen de financiële joarcijfers er
good uut. De Joardag was ook arg leuk.
Emy:
Ik sluut mien hierbi'j an.
’t Noaberschop noaberschop@wur.nl
Postbus 145, 6700 AC Wageningen

IBAN: NL43 RABO 0367 0105 18
Internet: www.hetnoaberschop.nl




























Lotte:
Guus:

Ik ok. Ik heurde ok dat Willem sr. en Guus in te huren bunt veur 'n catering.
Dat wet ik nog neet. Wieters vond ik 't een donders mooie dag. Helaas krig
Stefan zien reglement'n d'r neet deurhen.
Paul:
't Was een arg mooie dag, bedankt allemoal.
Thijme:
Dat wat Paul net zei.
Fleur:
Ik bun het eens met Thijme en Paul.
Ben:
Joardagkemissie bedankt veur disse mooien dag. Jammer dat d'r te weinig
appels wazzen. Ik wil ok Stefan bedank'n veur de ni'je website met mooie
foto's. Allemoal prettige karstdagen en 'n mooien joarwisseling.
Robert:
Allemoal bedankt veur 't Old Noaberschap. Ik heb d'r hard veur gevocht'n
en ok wat onvri'jwillige schenking'n gedoan, moar 't is arg mooi dat ik noo
Old Noaber bun. Wanneer krieg ik mien tegeltje?
Jens:
Bestuur en Joardagkemissie bedankt! Ik vond 't ni'je geavelteek'n arg mooi.
Sander:
Ik wil 't olde bestuur en de Joardagkemissie bedank'n. Völ succes
toogewenst an 't ni'je bestuur.
Max:
Dit was mien eerste Joardag en ik vond 't donders gezellig. Bedankt
allemoal hierveur!
Anne:
't Olde bestuur hef 't prima gedoan. Ik heb noo al zin in de Joardag van
volg'nd joar met völle spektakel. Kan iederene ok namen van bedrieven
deurgeaven veur de sponsoring van de almanak.
Evelien:
Het was een gezellig'n dag!
Jessy:
Ik sluut mien hierbi'j an.
Nardy:
Ik ok. 't Was arg gezellig.
Desiree:
't Was zeaker gezellig. Komt er nog 'n keer 'n Noaberstamcafé? Ok nog een
vroag an de Old Noabers: Wat gebeurt er met de Old-Noabercie?
Stefan:
Ik vond 't ok 'n mooi'n en gezellig'n dag. Myrna is noo de baas, allene mot
ze 't nog loat'n zeen. De volg'nde Joardag wordt zeker mooi!
Gerben:
De Joardag was helemoal prima. Ok 't bestuur hef 't good gedoan.
Dennis:
Disse dag was arg mooi, trek disse liene volgend joar deur.
Ruben:
't was inderdaag 'n fantastisch'n dag allene mis ik Marco wal een betjen.
Ellen:
Op disse Joardag heb't wi'j 't Noaberleed al dree keer gezong'n veur 't einde
van disse vergad'ring. Hartstikke mooi!
Gydo:
De joarafrekkening zag er arg good uut en het was 'n mooi'n dag.
Simone:
Ik vond 't ok arg leuk. Ik vind 't hartstikke mooi om noo 't bestuur te
mögen zitt'n. Bedankt doarveur!
Gydo:
Joardagcie bedankt veur disse mooie dag. Leuk dat iederene d'r was en 't is
een fijn einde van 't joar. Koop allemoal völle geavelteek'ns!
Willem jr.: Donders mooi dat ik in 't bestuur mag. Bedankt allemoal veur disse leuke
dag!
Myrna:
Leonie en Stefan bedankt veur 't leuke bestuursjoar. Verder wil ik iederene
bedanken veur de leuke dag. Alvast prettige feestdag'n en 'n gelukkig ni'jjoar!
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9.

Noaberleed
Hens kwam as letste binn’n en doarum zet hee ’t Noaberleed in.

10.

Zwamvroag
Hens: Woar is mien auto?

11.

Sluuting
De volg’nde Joardag is op zoaterdag 17 december 2016 in de Achterhook.

Wist i'j-dat...
... I'j better neet 't woord kunt nemm'n a'j 'n homp kreantewegge in 'n mond hebt.
... Niels een demonstratie ''Jeux de kloot'' hef gegeaven.
... Wi'j helaas mot bekennen da'w 'n kloot kwiet bunt geword'n.
... Anne volgens de meister neet zo duuster mot kieken.
... Petrus onmeundig neudig mos miegen, moar dat hee neet noar d'n pot hen mog.
... De meister arg onder d'n indruk was van ons Noaberleed.
... Wi'j 's middags vergezeld werden deur oprichter Ben Kamphuis.
... Hee d'r zelfs nog an gedacht hef om 'n flaske met te nemm'n.
... Ridder Robert 't grös op de kinne good hef loaten greujen.
... Er veur volgend joar een heuger budget is veur d'n Joardag.
... De Tukkers meant da'j d'r ok wal een bulte centen veur neudig hebt a'j in d'n Achterhook
nog wat vertier wilt kunnen maken.
... Hens d'r stellig van oavertuugd is de afgelopen Joardag te kunnen oavertreffen.
... Stefan oaveral een protocol veur hef.
... Ben beni'jd is hoo hoog Stefan scoort op de aap-index.
... Robert en Nelus al twee joar onvri'jwillige schenkingen doot.
... Ben neet bi'j de schenkingen steet, moar op de zwarte lieste.
... Wi'j dit joar € 0,80 an donaties van Guus bunt misgeloop'n.
... De begroting volgend joar in een mooier lettertype mot.
... Gydo ni'je werknemers wil werv'n in China om d'n stijgende vroag noar geavelteek'ns bi'j
te kunnen hold'n.
... De tegeltjes op'n inventaris neet oaver bunt van 'n driethuus.
... De enigste good'n Fries een diepvries is.
... D'r helaas ginne plek meer was veur 'n DirkJan, he steet daarumme ook bi'j de afweazigen.
... Disse wist i'j-datjes medemogelijk gemaakt bunt deur Thijs.
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