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1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

- -   

 
 

 
 

3.  Opstellen vergaderschema 2021 

besluit/afspraak actie datum 

Het overlegschema zal kort gesloten worden met het 
bestuurssecretariaat. Hierbij wordt zoveel mogelijk bij de vergaderingen 
van de Stichting een combinatie gemaakt met de Stichting van Eelde 
omdat dit veelal dezelfde personen betreft.  

Aafke 
Zijlstra 

November 
2020 

 
 

 

CONCEPT VERSLAG 
Soort overleg Stichting ter Ondersteuning CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 2 oktober 2020 
Waar Teams, online 
Aanwezig Mw. M. Damsma (voorzitter), Dhr. K. Stol (penningmeester) 

en Mw. A.G. Zijlstra (secretaris) 
Afwezig - 

2.  Verslag 12 februari 2020 

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord met verslag.   

4.  Werkplan 2021 incl. begroting 

besluit/afspraak actie datum 

Het werkplan is al voor besproken in de CRO vergadering.  
Klaas Stol heeft een aantal opmerkingen n.a.v. de begroting:  

- Mocht de luchtvaartnota extra werk opleveren voor de CRO dan 
dit graag meenemen in het uren overzicht. 

- Indienen van het werkplan voldoet aan de gestelde termijn. 
- In het werkplan, overzicht leden, ook de penningmeester 

opnemen.  
- In het werkplan een uitgebreidere toelichting geven op de 

Stichting en haar taak/rol. 

 
 
 
 
 
Aafke 
Zijlstra 

 
 
 
 
 
Oktober 
2020 
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- De penningmeester ook uitnodigen voor de CRO vergadering. 
- Vergoeding penningmeester wordt gelijk getrokken met de 

vergoeding van de leden. Hierbij wordt uitgegaan van het 
bijwonen van vier vergaderingen. 

Na de bovengenoemde aanpassingen zal het werkplan en begroting 
digitaal voorgelegd worden aan de leden van de CRO Hoogeveen. Na 
instemming zullen de stukken opgestuurd worden aan de provincie 
Drenthe en zal de subsidie aangevraagd worden. 

5.  Rondvraag 

besluit/afspraak actie datum 

- Klaas Stol geeft aan dat hij een mogelijke opvolger heeft gevonden in 
de persoon Hans Oostmeyer. Voor de volgende keer wordt hij ook 
uitgenodigd. Na benoeming zal Klaas nog éénmaal een vergadering 
bijwonen voor de goede overdracht.  

- Procedure benoeming. Er zal een voordracht plaatsvinden, daarna zal 
de beoogde penningmeester de ruimte verlaten om een korte 
bespreking te houden. Bij akkoord vindt daarna benoeming van de 
nieuwe penningmeester plaats door de voorzitter. 

- Klaas Stol stuurt de gegevens door naar de secretaris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klaas Stol 

 
 
 
 
 
 
 
Uiterlijk 
januari 2021 


