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Notulen Jaarvergadering vrijdag 27 mei 2016. 

 

Aanwezig; Griet van Buggenum, Gaby Jacobs, Jana en Anita Zeelen, ? en Har Deneer, Nel 

Deneer, Toine Valkenburg, Yvonne en Jo Cremers, Toos en Gerrit Vervoort, Gezina en Paul 

Mertens, Mevr. Corstjens, Mariëlle van de Vorst,  Coby en Wim Mulder. 

 

Afgemeld: Gerda en Ger van der Goor, Desiree en Floor de Leeuw, Hub Coumans, Resi en 

Geert Scheeren-Maessen, Jasper Cremers, Tine en Marcel Haine, Pollie en Irmo Kaal, Esther 

en Ralf Vervoort-Mulder, Angela en Peter Kessels, Edith en Jarno Pouwelsen, Marlies en 

Thijs Deneer en Marleen Deneer. 

 

1 ) Opening van de vergadering. 

De voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur en heet alle aanwezigen van harte 

welkom op deze leden-/jaarvergadering van 2016. 

 

2 ) Voorlezen van de notulen v/d vergadering van 31 mei 2015. 

Aan de hand van deze notulen vraagt Toos Vervoort hoe het zit met de financiën 

rondom een eventueel te plaatsen meiboom nu de gemeente geen leges gelden meer 

vraagt vanaf 1 januari. De voorzitter geeft aan dit na te vragen en een en ander zal in 

een volgende bestuurs vergadering weer op de agenda komen te staan. Jo Cremers 

geeft aan dat bij onze steen hoek Keizerstraat-Nieuwstraat de aangewezen plek zou 

zijn. Verder zijn er geen op of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook 

gedagtekend en getekend door voorzitter en secretaris. Er is applaus voor de 

samensteller van deze notulen Yvonne Cremers bij afwezigheid van de secretaris. 

 

3 ) Voorlezen van het jaarverslag van het seizoen 2015 – 2016.  

Secretaris Wim Mulder leest een samenvatting voor van het jaarverslag 2015 – 2016. 

Voor de aanwezigen is er een exemplaar beschikbaar om nog eens rustig thuis na te 

lezen. Wederom volgt er een applaus voor de samensteller van dit jaarverslag wat er 

weer verzorgt uitziet. 

 

4 ) Doornemen Financieel jaarverslag. 

Penningmeester Gezina Mertens neemt aan de hand van het financieel jaaroverzicht de 

financiën door en geeft hier uitleg over. Het overzicht ziet er weer keurig uit en de 

buurt vereniging is een financieel gezonde vereniging. Het applaus is voor Gezina. 

 

5 ) Verantwoording kascontrole commissie. 

Namens de kascontrole commissie neemt Har Deneer het woord. Har heeft samen met 

Toine Valkenborg de kascontrole uitgevoerd en geeft aan dat het financieel beheer er 

keurig uitziet. Alle stukken zijn dik in orde en hij vraagt dan ook om penningmeester 

Gezina decharge te verlenen. Gezina word hartelijk bedankt voor haar overzicht en 

doormiddel van applaus word haar decharge verleend. 
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6 ) Verkiezing kascontrole commissie. 

Toine Valkenborg is aftredend. De vergadering dankt Toine voor zijn inzet. Har 

Deneer blijft zitting houden in deze commissie en vanuit de vergadering stelt Coby 

Mulder zich beschikbaar als nieuw lid in de commissie. Dit wordt met applaus 

bekrachtigd. 

 

7 ) Vaststellen contributie seizoen 2016 – 2017. 

Daar we er financieel goed opstaan word besloten de contributie te handhaven op          

€ 17,50 per gezin. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

8 ) Bestuursverkiezing. 

 Aftredend zijn : Wim Mulder secretaris Herkiesbaar. 

    Marleen Deneer bestuurslid Niet herkiesbaar. 

    Anita Zeelen bestuurslid Herkiesbaar. 

Er heeft zich 1 nieuw bestuurslid aangemeld namelijk Gaby Jacobs. Gaby word door 

de vergadering gekozen in het bestuur middels applaus en wij wensen haar veel succes 

in het bestuur. Verder heeft bestuurslid Jarno Pouwelsen voor de vergadering besloten 

ook zijn functie binnen het bestuur beschikbaar te stellen een en ander met drukke 

werkzaamheden thuis. Vanuit de vergadering melden zich geen andere kandidaten dus 

zal het bestuur op zoek gaan naar een geschikte kandidaat. 

Marleen en Jarno worden beide bedankt voor hun inzet binnen het bestuur en zullen 

later nog door het bestuur op passelijke wijze worden bedankt. 

 

9 ) Mededelingen door de voorzitter. 

 De voorzitter vraagt een ogenblik stilte ter nagedachtenis van het overlijden 

van ons buurtlid en lid van verdiensten Pierre Smeets. En volgt een ogenblik 

stilte. 

 Gerrit geeft verder aan dat we bezig zijn om binnen de buurt een wattsapp 

groep te maken in het kader van buurt preventie. Een en ander zal t.z.t. 

doormiddel van een brief aan de buurt leden worden uitgelegd hoe een en 

ander in zijn werk gaat. 

 Gerrit geeft Anita het woord om een nieuwe facebook pagina van de Bongerd 

toe te lichten. Deze pagina is allen voor buurtleden beschikbaar mits men een 

facebook account heeft. Ook hier zal nog een briefje voor rond gaan. 

 Verder hebben we een tent aangeschaft van 4 x 8 meter van de bijdrage van het 

Oranje fonds. Deze zullen we inzetten bij buurt activiteiten. 

 Dan zijn de eerst volgende activiteiten het Dorpsschieten op 4 juni en de 

monumentale barbecue op 22 juli a.s. 

 De contributie zal worden opgehaald in de eerste 2 weken van juni door het 

bestuur.  

 

10) Rondvraag. 

 Har Deneer vraagt of het mogelijk is de volgende jaarvergadering een half 

uurtje later te houden. Dit zullen we volgende keer zeker meenemen. 

 Toos Vervoort heeft een tip voor de fietstocht, bij de Hompelse molen in 

Stevensweert is een natuur speeltuin aangelegd wat erg leuk is voor de 

kinderen. Dus misschien wel een perfecte tussenstop met ook een leuk terras. 

Zullen we zeker meenemen. 

 Jo Cremers bedankt namens alle buurtleden het bestuur voor hun inzet in het 

afgelopen jaar en wenst Gaby Jacobs als bestuurslid en Coby Mulder als lid 

van de kascontrole commissie veel succes. 

 

11)  Sluiting van de vergadering. 

De voorzitter sluit om 20:10 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun 

inbreng en wenst verder iedereen een hele fijne vakantie toe. 


