Jaarverslag 2020
Zwolle, januari 2021
Het bestuur van de buurtvereniging “De Bollebieste” was in het jaar 2020 als volgt samengesteld.
Het dagelijks bestuur:
Voorzitter:
dhr. J.H. Jansen
Penningmeester: dhr. H. v.d. Ploeg
Secretaris:
mw. A. Klompenmaker
Bestuursleden:

mw. A. Schuring
mw. G. Strijker

Larixstraat 48
Diezerhoven 5
Beukenstraat 84

tel: 038-4539024
tel: 038-4535290
tel: 038-4545113

Kastanjestraat 69
Vermeerstraat 5

tel: 038-4548818
tel: 038-8521864

Het aantal leden en donateurs per 31 december 2020
Het aantal leden bedraagt
121
Het aantal ereleden bedraagt
3
Het aantal donateurs bedraagt 145
Het totale aantal leden en donateurs per 31/12/2020 is 269

Bestuursvergaderingen.
Het voltallige bestuur is afgelopen jaar 9 keer bij elkaar geweest voor een reguliere vergadering,
een éénmaal voor een ingelaste vergadering op 13/03 met alleen DB. Vergadering van 30/03 is
vervallen.
De bestuursvergaderingen werden 3x gehouden ten huize van mevr. A. Schuring en daarna vanwege
de handhaving van de anderhalvemeter samenleving 6x in Bredeschool “de Springplank”.
Per 14/01/2020 is dhr. J.H. Jansen aangetreden als voorzitter van “de Bollebieste” als opvolger
van dhr. J.Koridon die in 2019 vanwege privé omstandigheden had aangegeven terug te moeten treden
als voorzitter.
Andere vergaderingen (16x) en buurt activiteiten in 2020.
Het voltallige bestuur of een aantal daarvan heeft de hieronder genoemde bijeenkomsten bijgewoond.
10/01 Evaluatie bij locatie Siem over herdenking bombardement op Dieze - West.
09/01 Kascontrole bij dhr. v.d. Ploeg.
14/01 Algemene leden Jaarvergadering.
27/01 Overleg over de reisjes in 2020 met chauffeur R. Vunderink van Sallandtours.
02/03 Overleg tussen dhr. v.d. Ploeg en mw. Habers (de Springplank) over programma 2020/2021.
13/03 Overleg DB over ontwikkeling coronavirus.
19/03 Gesprek met de dames H. Valkeman en I. Bloemhof bij locatie Siem
14/05 Zoomgesprek tussen H .v. d Ploeg en wethouder Dogger en de dames Valkeman en Bloemhof.
06/06 Tijdens reg.verg. introduceert mw. Valkeman Niels Piëst van Wijz als buurtwerker in onze wijk.
13/08 Overleg door dhr. H. Jansen met leden van de Hengelsportvereniging Zwolle.
01/09 Gesprek DB met mw. H. Valkeman, wijkmanager stadsdeel Oost bij locatie Siem.
10/09 Gesprek DB met Niels Piëst en zijn opvolgster Marlous Holster in de Terp.
20/10 Overleg DB en de heren Klaassen en Edelenbos over viswedstrijd van 31/10.
21/10 Klein overleg DB over viswedstrijd van 31/10.
08/10 Overleg tijdens reguliere verg. met dhr. H. Noordman over de Sinterklaasviering.
07/12 Overleg DB over rondbrengen kerststaaf aan leden en donateurs.
Afgelast door derden vanwege corona:
07/09 Vrijwilligersfestival van WIJZ in Academiehuis.
25/11 Lifestream vrijwilligersevent vanuit de Nieuwe Buitensociëteit van 19.00 tot 21.30 uur.
Aantal uitgegeven folders in 2020.
Door het bestuur werden er dit jaar 9 folders uitgegeven aan leden en donateurs met de vermelding
van de activiteiten die door het bestuur werden georganiseerd of afgelast.

Bingo 2020
Dit jaar waren er 6 Bingo dansant avonden gepland waarvan die op 25/01 – 29/02 wel plaats hebben
kunnen vinden maar de Paasbingo van 28/03 kwam te vervallen evenals die van 24/10 – 21/11 en
19/12. Marco v.d. Sligte van Power Force is hierover tijdig geïnformeerd en zal zodra het weer kan in
2021 de Bingo's weer muzikaal ondersteunen.
Klaverjassen.
Aan de klaverjascompetitie 2019/2020 werd deelgenomen door 25 personen. De wedstrijden vonden
plaats op de vrijdagavond van 20.00 tot 22.30 uur. Tot medio maart 2020 hebben we nog gewoon
kunnen kaarten maar vanwege de oprukkende aanwezigheid van het coronavirus en de richtlijnen
vanuit het RIVM zag het bestuur zich genoodzaakt vanaf 19/3 alle activiteiten per direct te stoppen.
Dit had tot gevolg dat de klaverjascompetitie niet kon worden uit gekaart.
De club heeft in 2020 nog 11x kunnen kaarten.
De prijsuitreiking die gepland stond voor 17/4 is natuurlijk ook komen te vervallen maar de
penningmeester heeft de winnaars (Harkink, Kolkman en Smit) persoonlijk gefeliciteerd en de
enveloppe met inhoud overhandigd.
Ook hebben de leden/donateurs die teveel in het voren hadden betaald hun geld terug ontvangen.
De klaverjasmarathon van 14/03 en17/10 het Paasklaverjassen van 10/04 en het kerstklaverjassen van
18/12 zijn afgelast.
Damesclub.
Ook de activiteiten van de damesclub (Jokeren en Eenendertigen) zijn vanwege corona per 19/03 per
direct gestopt ook het afsluitende etentje is afgelast. De dames hebben nog wel op 09/04 de
gebruikelijke tassen met inhoud zelf kunnen ophalen bij mw. Schuring.
De damesclub bestaat momenteel uit 29 dames en de dames zijn in 2020 nog 10x bij elkaar geweest.
Nieuwjaar instuif 2 januari 2020.
Instuif werd goed bezocht door 45 leden/donateurs. Onder het genot van een kopje koffie met
oliebollen en natuurlijk een hapje en een drankje konden de leden en donateurs elkaar het allerbeste
wensen voor 2020 en even bijpraten over het afgelopen jaar.
Eieren zoekwedstrijd 4 april 2020 voor de kinderen van 3 t/m 8 jaar.
Afgelast.
Bowlen bij Urbana op 4 maart 2020 voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar.
Afgelast.
Damesreis 22 april 2020.
Afgelast.
Buurtreis 9 mei 2020.
Afgelast.
Najaarsreis 29 augustus 2020.
Afgelast.
Viswedstrijd 31 oktober 2020 voor de jeugd van 6 tot 16 jaar.
Eind oktober is het ons samen met de Hengelsportvereniging gelukt om de viswedstrijd door te laten
gaan. De 13 vissertjes hebben samen 19 visjes gevangen met een gezamenlijke lengte van 184 cm.
Om er voor te zorgen dat iedereen gelijke kansen had om te winnen kregen alle kinderen dezelfde
hengel die ze na de prijsuitreiking dankzij de sponsoring van Hengelsport Zunnebeld
(Van Karnebeekstraat 73, Zwolle) mee naar huis mochten nemen.
De heren Klaassen en Edelenbos, 2 professionele vissers gaven de kinderen tijdens het vissen wat tips
We kunnen terugzien op een geslaagde activiteit die zelfs met foto op het voorblad van de Swollenaer
geplaatst werd.
Sinterklaasfeest op 28 november 2020.
Vanwege de door de Veiligheidsregio IJsselland toegestuurde uitgangspunten o.a. Het niet in
groepsverband mogen zingen van Sinterklaasliedjes en het niet mogen toeroepen van Sinterklaas en
de Pieten hebben we besloten dit niet door te laten gaan.

Kerstreis 12 december 2020.
Afgelast
Vrijwilligers.
In 2020 hebben we een beroep kunnen doen op de inzet van 21 vrijwilligers.
Oud papier.
Door de heren Van der Berg, Jansen, Kartouw, De Kaste, Klompenmaker, Van der Ploeg en Strijker
werd in 2020 in samenwerking met de ROVA 13x oud papier opgehaald.
Door een ander systeem van de Gemeente / ROVA wordt het oude papier niet meer per kilo betaald.
Het nieuwe systeem heet MOOI BELONEN en krijgen wij zoals het er nu uitziet normaal door betaald
alleen onder een andere naam.
Hierover wordt medio 2021 meer bekend.
Algemene informatie.
• Per 15/09/2020 is de vlaggenmast van de Kastanjestraat verplaatst naar het St. Josephplein.
naast het oorlogsmonument. In gezamenlijk overleg met bewoners van de Noteboomstraat is dit
gereasliseerd. Op burendag 26/9 heeft de vlag al feestelijk gewapperd.
• Per 1/1/2020 worden we gesponsord door Flora, Duikcentrum de Tuimelaar, Judith Hairline,
Salland Tours te Wijhe en Power Force.
• Vanaf september 2019 worden de vleesprijzen ingekocht bij keurslager Te Welscher aan de
Dobbe 40 te Zwolle.
• De vrijwilligers hebben allemaal op 08/04 een paasbrood en op 18/12 als dank voor hun inzet
een krentenwegge met roomboter thuis ontvangen.
• Vanwege corona zijn er vanaf maart geen wijkschouwen (rondgang door de wijk) gehouden.
• Alle leden en donateurs zijn eind december verrast met een kerststaaf.

De website www.bollebieste.nl.
De activiteiten die we dit jaar nog wel konden organiseren, staan hierop vermeld.
Het jaar 2020 zal ongetwijfeld de geschiedenisboekjes in gaan als het Corona jaar waarin de hele
wereld in lockdown ging.
De eerste lockdown voelde nog als iets tijdelijks waar we even samen doorheen moesten maar toen
lang niet alles zo maar goed kwam en de ellende duurde en duurde hadden ook wij het gevoel dat we
steeds achter de feiten aanliepen.
Maar hoera 2021 is begonnen. Het jaar waarin alles alleen maar beter kan worden en er verwacht
mag worden dat we, in welke maand dan ook, onze activiteiten weer op kunnen pakken.

