Jaarverslag 2021
Zwolle, januari 2021
Het bestuur van de buurtvereniging “De Bollebieste” was in het jaar 2021 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 2021
Het aantal leden bedraagt
116
Het aantal ereleden bedraagt
3
Het aantal donateurs bedraagt 144
Het totale aantal leden en donateurs per 31/12/2021 is 263
Bestuursvergaderingen.
Het voltallige bestuur is afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest voor een reguliere vergadering
en éénmaal voor een DB vergadering.
Vanwege de corona richtlijnen zijn daarvan 4 vergaderingen in “de Springplank” en 4 vergaderingen
bij één van de bestuursleden thuis gehouden.
Andere vergaderingen en buurt activiteiten in 2021.
Het voltallige bestuur of een aantal daarvan heeft de hieronder genoemde bijeenkomsten bijgewoond.
14/01 Kascontrole bij dhr. v.d. Ploeg, door de leden van de kascommissie.
11/03 Digitale bijeenkomst over oud papier regeling naar nieuwe papier regeling “Mooi belonen”
21/04 Digitale teamsessie van Travers Welzijn over de kracht, de identiteit en de toekomst van
Travers Welzijn.
25/05 Digitale bijeenkomst over “oud – nieuw” papierregeling “Mooi belonen”
14/06 Bezoek aan Rene te Wierik van de Dierenweide.
25/06 Bijeenkomst op boot Willem-Jan over ontwerp programma centrum-binnenstad.
12/07 Overleg DB met dhr. en mw. Tjallingii (Vredesplatform Zwolle) over de door hen in Zwolle te
organiseren Landelijke Walk of Peace op 18/9/2021.
06/10 Bijeenkomst over Gebiedsatelier Noordschil in de Spiegel.
30/10 Bijwonen Alg. Ledenvergadering van de Woonkoepel.
17/11 Kennismakings gesprek met dhr. Harold van Riesen van Wijz.
Aantal uitgegeven folders in 2021.
Door het bestuur werd er in de maanden februari, maart, juni, augt,/sept., oktober, november en
nogmaals november een Nieuwsbrief uitgegeven aan leden en donateurs met de vermelding van de
activiteiten die door het bestuur wel of niet werden georganiseerd.
Bingo 2021.
Dit jaar zouden er 6 Bingo dansant avonden georganiseerd worden. 5 Daarvan moesten wij aflasten en
slechts één die van 23 oktober kon met muzikale omlijsting van Drive Inn Show Power Force wel
doorgaan.
Klaverjassen.
De klaverjascompetitie (sept. 2020 t/m 16 april 2021) waarvan het 2e deel van de competitie
op 8 januari 2021 van start zou gaan en waarvoor zich 25 deelnemers hadden aangemeld moest
worden afgelast.
Ook het Paasklaverjassen van 3 april en de klaverjasmarathon van 13 maart kwamen te vervallen.
Vanwege de versoepeling van de richtlijnen kon de klaverjasclub van 10/9 t/m 12/11 toch nog even
op de vrijdagavond een kaartje leggen maar m.i.v 19 november moest weer alles op slot.
Aan de klaverjasmarathon van 16 oktober, die gelukkig wel door kon gaan hebben 20 mensen mee
gedaan.

Damesclub.
Ook de damesclub had zich er op verheugt om vanaf 7 januari t/m 15 april weer te kunnen Jokeren en
Eenendertigen maar ook daar stak corona een stokje voor.
Ook hier geldt dat vanwege de versoepling van de regels de damesclub vanaf 9/9 t/m 11/11 toch nog
even op de donderdagavond kon kaarten.
Nieuwjaars receptie 5 januari 2021.
Afgelast.
Jaarvergadering van 12 januari 2021.
Kon op 12 januari niet door gaan maar aangezien wij dachten dat rond eind maart vergaderen wel weer
mogelijk zou zijn hebben wij in eerste instantie besloten om de Jaarvergadering te verplaatsen naar
eind maart 2021. Achteraf was dat een te optimistische gedachte en hebben wij als bestuur in
navolging van heel veel verenigingen besloten om over te gaan tot een digitale Jaarvergadering via de
mail/website. Leden konden dan per brief/mail of persoonlijk contact vragen stellen en opmerkingen
doorgeven. Naar aanleiding van het feit dat er geen op- en aanmerkingen van de info die op de site
stond zijn binnengekomen kunnen we er van uitgaan dat de leden hebben ingestemd met de:
•
notulen van 14/1/2020,
•
jaarverslag van de secretaris over 2020,
•
jaarcijfers van de penningmeester over 2020,
•
benoeming van mw. J. Trentelman als kascommissielid,
•
jaarplan 2021 incl. begroting 2022,
•
handhaving contributie van € 5,- en
•
herbenoeming van mw. A.E. Klompenmaker als secretaris.
Eieren zoekwedstrijd 27 maart 2021.
Afgelast.
Damesreis 21 april 2021.
Afgelast.
Buurtreis 8 mei 2021.
Afgelast.
Najaarsreis 28 augustus 2021.
Afgelast.
Viswedstrijd 30 oktober 2021 voor de jeugd van 6 tot 16 jaar.
Gezien het feit dat deze activiteit plaatsvindt in de buitenlucht en daar makkelijk te voldoen is aan de
1,5 meter regel kon deze activiteit net als vorig jaar gewoon doorgaan. Dit jaar, in tegenstelling tot vorig
jaar, mochten de ouders gewoon aan de waterkant meekijken c.q. meehelpen.
Voor deze activiteit hadden zich 17 vissertjes opgegeven.
Vanwege het regenachtige weer zijn niet alle vissertjes op komen dagen en hebben uiteindelijk
13 kinderen met een door de Firma Zunnebeld gesponsorde hengel aan de walkant zitten vissen.
Sinterklaasfeest op 27 november 2021.
Hebben we af moeten lasten maar de 19 kinderen die zich hiervoor hadden aangemeld hebben
allemaal thuis hun Sinterklaascadeautje ontvangen.
Bioscoopmiddag op 27 november 2021.
Ook dit moest worden afgelast. De 5 kinderen die zich hiervoor hadden opgegeven hebben op hun
huisadres allemaal een bioscoopbon ontvangen en kunnen zodra de bioscoop weer open is hier
gebruik van maken.
Kerstreis 11 december 2021.
Vanwege strenge coronaregels in Duitsland was dit jaar gekozen voor de kerstmarkt in Dordrecht.
Maar helaas ook dat bezoek kon niet door gaan. De stad Dordrecht zag teveel beren op de weg
en durfde het niet aan om de Kerstmarkt door te laten gaan.

Herdenking bombardement Dieze West op 15 december 2021.
Woensdag 15 december 2021 was het 77 jaar geleden dat onze wijk getroffen werd door een bombardement waarbij 5 doden, 40 gewonden en 21 huizen onbewoonbaar werden verklaard. Tijdens de
officiële opening van het monument in 2019 met diverse genodigden en publieke instanties is
afgesproken dat voortaan elk jaar op 15 december in wat voor vorm dan ook een herdenking zal
plaatsvinden van dit bombardement. Bij de herdenking van 2021, waar ca. 35 mensen aanwezig waren
hebben de heren Jansen en v.d. Ploeg en de dames Schuring en Strijker namens de buurtvereniging
een krans gelegd.
Vanwege corona richtlijnen kon er na afloop in “de Springplank” geen koffie worden aangeboden aan
de aanwezigen.
Vrijwilligers.
In 2021 hebben we een beroep kunnen doen op de inzet van 19 vrijwilligers.
Oud papier.
Door de heren Van de Berg, Jansen, Kartouw, de Kaste, Klompenmaker, Van der Ploeg en Strijker
werd in 2021 in samenwerking met de ROVA oud papier opgehaald.
Algemene informatie.
• De vrijwilligers hebben allemaal op 2/4 een paasbrood en op 17/12 als dank voor hun inzet
een krentenwegge met roomboter thuis ontvangen.
• Een aantal leden/donateurs die al jarenlang ondersteunend lid zijn van de buurtvereniging en
al jaren geen activiteiten meer bezoeken hebben als aardigheidje in coronatijd rond de Kerst een
kerstkrans van ons ontvangen.
• Vanwege corona zijn er ook dit jaar geen wijkschouwen gehouden.
• Als bestuur medewerking verleend aan de door het Vredesplatform op 18/9/2021 georganiseerde landelijke aktie “Walk of Peace”. Onze medewerking bestond uit het verzorgen van de
catering, ontvangen deelnemers, parkeerbeleid en het opstellen van een Zwolse Quiz.
• Onze contactpersoon van Travers Welzijn, Daniëlle Rada is per 19/3/21 wijkmanager bij de
gemeente Deventer geworden.
Het bestuur heeft inmiddels kennis gemaakt met haar opvolger Marc Kamp.
• Vanwege het overlijden van kascommissielid mw. Gerda Lipman hebben wij als bestuur
dhr. H. de Kaste gevraagd om tijdelijk voor de tijd van één jaar deze taak op zich te nemen.
• In 2021 hebben we vanwege overlijden afscheid moeten nemen van 11 leden/donateurs.
• In 2021 werden wij gesponsord door Flora, Duikcentrum de Tuimelaar, Judith Hairline, en
Power Force.
• De vleesprijzen voor de dames- de klaverjasclub, de klaverjasmarathon en de Bingo avond
werden ingekocht bij keurslager Te Welscher aan de Dobbe 40 te Zwolle.

De activiteiten die dit jaar wel hebben kunnen plaatsvinden staan vermeld op de website
www.bollebieste.nl . Ook foto's van de georganiseerde activiteiten (o.a. viswedstrijd van 30/10) kun je
op de site bekijken.
Het jaar 2021 zal ongetwijfeld wederom de geschiedenisboekjes in gaan als corona jaar met
wederom de nodige lockdowns, overbelast zorgpersoneel en een steeds grotere groep medelanders
die zijn ongenoegen uit middels een agressieve houding richting politie en hulpverleners die in feite
ook alleen maar hun beroep uitoefenen en corona ook niet bepaald omarmen.
Laten we elkaar respecteren en niet verketteren.
Natuurlijk levert de huidige situatie spanning op en misschien wel vertwijfeling van “hoe moet het nu
verder?” We leven op dit moment in een tijd van grote onzekerheid maar als we begripvol en
behulpzaam zijn naar elkaar houden we het vol. Niemand van ons staat er alleen voor we zijn allemaal
mensen die een weg zoeken hoe om te gaan met deze onzekere tijd.
Wie teveel voor zichzelf gaat verliest het gemeenschappelijke. (spreuk Thomas à Kempis)

