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Notulen van de Jaarvergadering 31 mei 2015.
Aanwezig; Lies en Pierre Smeets, Pierre Giessen, Griet van Buggenum, Toine Valkenborg,
Imke Jasper Yvonne en Jo Cremers, Mariëlle v/d Vorst, Edith en Jarno Pouwelsen, Gezina en
Paul Mertens, ? en Har Deneer, Gerda v/d Goor, Toos en Gerrit Vervoort, Marleen Deneer.
Afgemeld; Fam. Mulder, Fam. Hoogland, Ger v/d Goor, Fam. Seuren, Fam. Zeelen, Fam.
Steffanie (Haegstraat), Fam. Haine, Fam. Vervoort-Mulder en Fam. De leeuw.
1)

Opening van de vergadering.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de
jaarvergadering van 2015.

2)

Voorlezen notulen van de jaarvergadering van 1 juni 2015.
Er word een kleine penwijziging aangebracht omdat het seizoen 2013/2014 betreft en
niet seizoen 2014/2015. Verder worden de notulen goedgekeurd en getekend.
Er volgt applaus voor het samenstellen van de notulen.

3)

Voorlezen van het Jaarverslag seizoen 2014 / 2015
I.v.m. de afwezigheid van secretaris Wim leest Yvonne een samenvatting voor van
het jaarverslag. Na het voorlezen krijgen de aanwezigen een exemplaar mee om nog
eens rustig te bekijken.
Wim bedankt voor het samenstellen.
Wederom volgt er een applaus.

4)

Doornemen Financieel Jaarverslag.
De penningmeester neemt aan de hand van het financieel jaaroverzicht de financiën
door en geeft uitleg hiervan.
Har Deneer constateert dat de buurtvereniging een financieel gezonde vereniging is.
En dat er ondanks een groot jubileumfeest nog een goed positief saldo is over
gebleven.
Een applaus voor Gerda.

5)

Kascontrole commissie
Twan Valkenborg doet verslag namens de kascontrolecommissie. Twan heeft samen
met Jo Cremers de kascontrole uitgevoerd. Het financieel beheer ziet er goed. Alles is
goed op orde. Zij vragen dan ook om penningmeester Gerda decharge te verlenen.
Penningmeester Gerda word hartelijk bedankt voor haar inzet en middels applaus
wordt decharge verleent.

6)

Verkiezing Kascontrolecommissie
Jo Cremers is aftredend. Jo bedankt voor je inzet. Toine Valkenborg blijft zitting
houden in de commissie. .
Har Deneer stelt zich beschikbaar voor de kascontrolecommissie.
Met applaus wordt dit bevestigd.

7)

Vaststellen contributie seizoen 2015 – 2016
Daar wij een financieel gezonde vereniging zijn stelt het bestuur voor de contributie te
handhaven op € 17.50 per jaar per gezin. De vergadering gaat hiermee akkoord.

8)

Bestuursverkiezing
Aftredend: Gerda v.d. Goor
Aftredend: Yvonne Cremers
Aftredend: Peter Kessels

Niet herkiesbaar
Herkiesbaar
Herkiesbaar.

Het afgelopen jaar was er 1 bestuursfunctie niet ingevuld.
Jarno Pouwelsen heeft een jaar op proef meegedraaid en stelt zich nu kandidaat voor
een bestuursfunctie.
Een ander nieuwe kandidaat is Anita Zeelen.
Beiden worden middels applaus gekozen voor toetreding tot het bestuur.
Jarno en Anita proficiat en veel succes gewenst.
Gerda neemt na 12 jaar penningmeesterschap afscheid van het bestuur.
Zij wil graag het stokje overdragen aan de jongere generatie.
Voorzitter Gerrit bedankt Gerda namens ons allemaal. Zij heeft als een kloek op de
centen gezeten. Aan de financiële zaken is goed gewerkt, zijn keurig op orde en
financieel staan wij er goed voor.
Gerda krijgt een bloemetje en een groot applaus voor haar inzet voor de Bongerd.
Een nieuwe penningmeester zal in de volgend bestuursvergadering benoemd worden.
In het bestuur is er al een inventarisering gedaan.
Gezina Mertens heeft aangegeven om het penningmeesterschap op zich te willen
nemen. Een besluit volgt in de volgende bestuursvergadering.
9)

Mededeling Voorzitter
De voorzitter deelt mee dat de contributie word opgehaald in de eerste 2 weken van
juni 2015.

10)

Rondvraag
*Pierre Giesen: vraagt wat nu de bedoeling is van een Meiboom want hier is nog niet
verder op ingegaan. Gerrit heeft informatie vergaard in omliggende dorpen en bij het
gemeentebestuur. Bij het plaatsen van een meiboom ben je vergunningsplichtig.
De kosten hiervan zijn € 400,-. Dit zijn te hoge kosten voor de buurtvereniging.
Gerrit zal nogmaals bij de gemeente navraag doen betreffende de vergunning.
*Jo Cremers: Wil namens de buurtleden alle bestuursleden hartelijk bedanken voor
hun inzet en organisatie van alle activiteiten het afgelopen jaar.
Gerda bedankt voor het zorgvuldig beheren van de financiën van de buurtvereniging.
Er volgt een hartelijk applaus.
*Toos Vervoort: geeft aan dat met de deelname aan NL Doet en Oranjefonds
Burendag een flinke financiële bijdrage ontvangen word. Toos is van mening dat
hiervoor ook meer actie uitgevoerd kan worden.
Helaas is er nu steeds een lage opkomst en zijn het altijd de zelfde buurtleden die de
handen uit de mouwen steken.
De acties zouden aantrekkelijker gemaakt moeten worden en er zou meer reclame
gemaakt moeten worden. Ook zouden de activiteiten uitgebreid kunnen worden
behalve het verzorgen van het buurttuintje en het opruimen van het zwerfvuil.
Zo zou er bv voor de kinderen een klein houten vogelhuisje voor een klein prijsje
gekocht kunnen worden. Dit tijdens de activiteit laten schilderen en evt. ophangen aan
een houten paal of in een boom in onze buurttuin.
Dit voorstel neemt het bestuur mee ter overweging.

12)

Sluiting van de vergadering.
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun inbreng en inzet.
Wij gaan er samen weer een mooi verenigingsjaar van maken.
En sluit om 13.10u de vergadering.

Voor akkoord de dato --/ -- / 2016
G. Vervoort

W. Mulder

Voorzitter

Secretaris

