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Notulen Jaarvergadering vrijdag 25 mei 2018.
Aanwezig: Gerrit en Toos Vervoort, Wim en Coby Mulder, Gezina Mertens, Peter
Kessels, Anita Zeelen, Gaby Jacobs, Mariëlle v.d. Vorst, Yvonne en Jo Cremers,
Ger en Gerda vd Goor, Justin en Richelle Kramer, Marie Claire Maessen, Niki
Bours, Griet v. Buggenum, Lucy Corstjens, Nel Deneer.
Afgemeld:

Martijn v. Buggenum, Paul Mertens.

1)

Opening van de vergadering.
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur en heet alle aanwezigen van harte
welkom op deze leden-/jaarvergadering van 2018.
De vergaderruimte is iets aangepast ivm dubbele boeking bij ’t Veerhuis.
Een speciaal welkom is er voor onze nieuwe buurtleden Justin en Richelle Kramer,
Nieuwstraat 19.
Er word namens de buurtvereniging een rondje gegeven.

2)

Voorlezen van de notulen v/d vergadering van 19 mei 2017.
Secretaris Wim Mulder leest de notulen van de vergadering van 19 mei 2017 voor. Er
zijn geen op of aanmerkingen op deze notulen, ze worden gedagtekend en getekend
door voorzitter en secretaris.

3)

Voorlezen van het jaarverslag van het seizoen 2017– 2018.
Secretaris Wim Mulder leest een samenvatting voor van het jaarverslag 2017 – 2018.
Het afgelopen jaar zijn er 27 activiteiten georganiseerd en het bestuur kwam hiervoor
5 x in vergadering bijeen.
Het jaarverslag is per e-mail verstuurd en de niet digitale leden hebben het in de
brievenbus gekregen.
Er volgt een applaus voor Wim Mulder, voor het samenstellen van dit jaarverslag, het
ziet er weer goed en duidelijk uit.

4)

Doornemen Financieel jaarverslag.
Penningmeester Gezina Mertens neemt aan de hand van het financieel jaaroverzicht de
financiën door en geeft hier uitleg over.
Aan de hand van het financiële overzicht kunnen we constateren dat de
buurtvereniging een financieel gezonde vereniging is.
Gezina krijgt een applaus voor het duidelijke overzicht en de uitleg.

5)

Verantwoording kascontrole commissie.
Namens de kascontrole commissie neemt Toos Vervoort het woord. Toos heeft samen
met Coby Mulder de kascontrole uitgevoerd.
Zij geven aan dat het financieel beheer er goed uitziet. Zij hebben een aantal
steekproeven gedaan, en alles klopte en was goed aantoonbaar.
De kascontrole commissie vraagt dan ook om penningmeester Gezina decharge te
verlenen.

Gezina word hartelijk bedankt en doormiddel van applaus word haar decharge
verleend.
6)

Verkiezing kascontrole commissie.
Coby Mulder is aftredend. De vergadering bedankt Coby voor haar inzet. Toos
Vervoort blijft zitting houden in deze commissie.
Vanuit de vergadering stelt Ger v.d. Goor zich beschikbaar als nieuw lid in de
commissie. Dit wordt met applaus bekrachtigd.

7)

Vaststellen contributie seizoen 2018 – 2019.
Daar wij een financieel gezonde vereniging zijn, wordt besloten de contributie te
handhaven op € 17,50 per gezin.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

8)

Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn :
Gezina Mertens
Yvonne Cremers
Peter Kessels

penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Herkiesbaar.
Herkiesbaar
Herkiesbaar.

Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld en bovengenoemde personen
worden met applaus herkozen in het bestuur.
9)

Mededelingen door de voorzitter.
 De voorzitter haalt de wet op de privacy aan. Een delegatie van het betstuur is
naar de informatie avond geweest, georganiseerd door de gemeente.
De Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) treedt in
werking op 25 mei 2018. De AVG introduceert een aanzienlijk aantal
wijzigingen in de bestaande situatie omtrent gegevensbescherming en breidt de
rechten van individuen uit door hen meer controle te geven over hun
persoonsgegevens. Om aan de nieuwe eisen van AVG te voldoen, wordt op dit
moment door Buurtvereniging De Bongerd. o.a. een Privacy Policy over de
gegevensbescherming opgesteld. Deze zal later ook te vinden zijn op onze
website.
Wij zullen jullie hiervan op de hoogte houden.
*Ger vd Goor geeft aan dat er binnen de biljartclub een brief naar de leden is gegaan.
Deze brief en info zal hij doorsturen naar Wim zodat er naar gekeken kan worden wat
er bruikbaar is voor de buurtvereniging.

 Bloembakken: namens de gemeente zijn er 10 bloembakken ter beschikking
gesteld. Deze hangen aan diverse lantaarnpalen. Volgend jaar krijgen we er
misschien 15 in totaal.
Het water geven moet gebeuren de buurtvereniging zelf. Er zal aan buurtleden
worden gevraagd of ze misschien 1 of 2 bloembakken willen “adopteren” om
water te geven. De bloembakken fleuren de buurt in ieder geval mooi op.
 Toekomstige activiteiten:
26 mei: Dorpsschieten, deelname kan nu met 3-tallen.
Uitreiken Rabobank Clubkas actie: Roadshow voor Heel, Panheel, Wessem,
Thorn en Beegden: Donderdag 21 juni om 18.30 uur bij Beachclub Degreez in Panheel
6 juli monumentale BBQ
 Ophalen contributie: in de eerste 2 weken van juni.
10)

Rondvraag.
*Griet van Buggenum geeft aan dat zij het heel erg jammer vind dat er gezien het
grote ledenaantal van de Bongerd, maar zeer weinig leden de moeite hebben genomen
om naar de jaarvergadering te komen. Zij vind dat het toch belangrijk is om op de

hoogte te zijn van het reilen en zeilen van de vereniging. De aanwezigen be-amen dit
en zijn het met Griet eens.
*Ger vd Goor wil namens alle leden een applaus voor het bestuur als dank voor de
getoonde inzet van hen het afgelopen jaar. Een flink applaus volgt.
11)

Sluiting van de vergadering.
De voorzitter sluit om 19.40 uur de vergadering. Hij bedankt alle aanwezigen voor
hun aanwezigheid en inzet en wenst iedereen een hele fijne vakantie toe.
En graag tot ziens op een van onze activiteiten.

Voor akkoord de dato
G. Vervoort

Voorzitter

.. - .. -2019
W. Mulder

Secretaris

