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Actueel verslag van activiteiten
Het in gebruik zijnde gebouw is gefaciliteerd met een bruikbare inrichting. Ten behoeve van de
bijeenkomsten is de inrichting opgesteld conform de gebruiken binnen de Gemeente des Heeren.
De corona-werkgroep is inmiddels gereduceerd tot enkele personen die de groep zullen oproepen als
daar aanleiding voor is.
In de maand mei zijn er andere stoelen aangeschaft. Momenteel is het bestuur bezig om in kaart te
brengen hoe deze bevallen. Het is mogelijk dat de stoelen iets worden aangepast.
In mei is er een broedervergadering geweest, waarin onder meer de begroting 2022 is doorgenomen.
Het bestuur houdt zich tevens bezig met het actueel houden van het veiligheids- en calamiteitenplan.
Tevens zijn er 2 nieuwe bestuursleden gekozen. Het totaal aantal bestuursleden is nu 5. Tevens is
een nieuwe mogelijkheid van het geven van collectegelden bekend gemaakt. Dit gaat via een app,
waarbij de gelden anoniem op de bankrekening van de gemeente worden overgemaakt.
De gemeente is nadien geïnformeerd middels het uitdelen van het verslag van de
broedervergadering.
Omdat de geluidsinstallatie een enkele maal wat storingen gaf, wordt er momenteel een proef
gedraaid met andere versterkers.
De uitvoering van de activiteiten wordt verzorgd door het bestuur of door het bestuur aan te wijzen
partijen.
De verantwoording voor de uitvoering van de activiteiten ligt bij het bestuur.

Voorgenomen bestedingen
Naast de reguliere exploitatie zijn er bijzondere bestedingen gepland, namelijk de aanschaf van
nieuwe stoelen (gerealiseerd), het vervangen van een gedeelte van de verlichtingsarmaturen binnen
en buiten, het realiseren van een extra berging in de rijwielstalling (gerealiseerd) en in het subhalletje
bij de achterkamer (gerealiseerd), de vervanging van de afzuigkappen en de aanschaf van een
kopieerapparaat. Voor de verhoogde energiekosten is een extra hoog bedrag begroot.

