AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN

Jaarverslag 2017.
Ereleden:
G.A.A.A. Ruules-de Wit
Drs. A.M.A.L.G. Defauw
Samenstelling bestuur:
C. Oldenziel-Fidder, voorzitter, depotzaken, penningmeester a.i.
C.C. Patberg-Bijl, depotzaken, BPO en ZVF, secretaris a.i.
J.G. van Zanden, penningmeester tot 2-02-2017
J.H. Elzinga-Pol, secretaris tot 1-04-2017
Aantal leden:
Per 31-12-2017 bedroeg het aantal leden 80.
Vertegenwoordigingen:
Het bestuur heeft vergaderd op 6 maart met het hoofdbestuur en de afdeling Zeeland over
opheffen Zeeuws Vlaanderen.
De regio vergadering in Tilburg op 5 april.
Vergaderingen bestuur:
18-01, 15-03 en daarna elke 3e maandag van de maand, behalve juli en augustus. Op 21-11 is
vergaderd met de afdeling Zeeland over de overname van de afdeling.
Jaarvergadering:
19 april.
Verkoping:
In het Churchill Hotel, Terneuzen op 28 oktober.
Zij stelden weer gratis de bibliotheek ter beschikking.
Financiën:
Inkomsten contributie: € 690

Inkomsten giften:

€ 120

Opbrengst Verkopen:
Opheffingsverkoop: € 1340,15
Depotverkoop:
€ 1972,90
Na de verkoop zijn veel artikelen vanuit het depot voor de halve prijs verkocht aan leden en
andere afdelingen.
Handwerksters:
In totaal werkten 7 handwerksters voor onze afdeling.
Als dank voor hun inzet hebben we een afscheidsmiddag met een high tea voor hen
georganiseerd en kregen de dames een pakketje met kleine artikelen uit de voorraad.
Betsy Perk Opleidingsfonds:
In totaal € 677,90 geschonken aan een kandidate van het ROC.
Zeegers Veeckensfonds:
Er loopt 1 aanvraag.
Opheffing afdeling Zeeuws Vlaanderen:
Het jaar heeft in het teken van het opheffen van de afdeling gestaan.
Dit na toestemming van de aanwezige leden op de jaarvergadering van 19 april.
Onze leden zijn overgeschreven naar de afdelingen Zeeland of Breda.
Alle niet verkochte artikelen zijn verdeeld over bovengenoemde afdelingen, evenals de
patronen, stoffen en andere materialen uit het depot.
De afdelingen Breda en Zeeland hebben toegezegd bereid te zijn hun artikelen beschikbaar te
stellen voor mogelijke verkopingen in Terneuzen. Mits er hier een aantal vrijwilligers
beschikbaar is om e.a. te organiseren en te realiseren.
I.v.m. de opheffing van de afdeling hebben wij in december 8100 euro overgemaakt naar het
landelijke Betsy Perk Opleidingsfonds.
Wij danken de bestuursleden, leden, oud-handwerksters en belangstellenden voor de
inspanningen die zij de afgelopen 27 jaren voor de afdeling Zeeuws Vlaanderen hebben
getoond.
Terneuzen, maart 2018.
Carla Oldenziel, voorzitter a.i.,
Toos Patberg, secretaris a.i.

