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Notulen Jaarvergadering,  Zaterdag 25 mei 2019. 

 

Aanwezig: Gerrit, Wim, Gezina, Mariëlle, Gaby, Peter, Anita, Yvonne.  

 Marlies J, Lucie, Nel P, Sef en Patricia, Griet v. B, Jasper en Lindsy, Jo C, Paul M, 

Ger en Gerda, Toos, Jan, Lynn, Riet, René en Mariëtte, Twan en Marion, Jos en Joyce, 

Tine, Jarno en Edith, Coby, Cristel, Imke, Patrick en Nadine, Angela, Sjoerd en 

Stephanie, Roy en Robin, Dhr. En Mw. Hendriks, Frank, Sandra, Petra, Robert, Nel D, 

Dionne, Niki, Claire 

 

Afmeldingen: Martijn en Naomi, Math en Mia, Sander en Betty, Floor en Desiree,  

Ralf en Esther. 

 

1 ) Opening van de jaarvergadering. 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de 

jaarvergadering van het 30 jarig jubileum van onze Buurtvereniging.  

Een mijlpaal om trots op te zijn! 

Wij als bestuur zijn trots dat we op een grote opkomst kunnen rekenen tijdens ons 

jubileumfeest. Er zullen gedurende de dag 130 deelnemers aanwezig zijn en kunnen 

deelnemen aan diverse workshops. 

Mededeling AVG: wet op de privacy, er wordt duidelijk aangegeven dat als men niet 

op de foto wil of dat deze gepubliceerd wordt, dit van te voren aangegeven dient te 

worden.  Ook zijn er plakkaten opgehangen m.b.t. de AVG.  

 

2 ) Doornemen notulen van de jaarvergadering van 25 mei 2018. 

Er zijn geen op of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en door de 

voorzitter en secretaris gedagtekend en getekend. 

 

3 ) Doornemen van het jaarslag 2018/2019. 

Secretaris Wim leest een kort jaarverslag voor. Ook heeft hij weer voor een mooi 

compleet jaarverslag op papier gezorgd. Applaus volgt. 

Wim bedankt namens het bestuur voor alle positieve reacties op het programma van 

ons 30 jarig jubileumfeest. 

 

4 ) Financieel jaarverslag door de penningmeester. 

 Penningmeester Gezina doet verslag van de financiële zaken van het afgelopen jaar. 

Het financiële overzicht is voor iedereen duidelijk en overzichtelijk. Er zijn geen 

vragen of opmerkingen. 

 

5 ) Verslag kascontrole commissie.  

Namens de kascontrolecommissie neemt Ger vd Goor het woord. Ger heeft samen met 

Toos Vervoort de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben geconstateerd dat alles er correct 

uitziet, alles is overzichtelijk weggezet. Tevens hebben zij steekproeven gedaan en 

alles klopte. 

Zij vragen dan ook om penningmeester Gezina decharge te verlenen. 

  

http://www.debongerdwessem.nl/


Gezina wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en middels applaus wordt haar 

decharge verleend. 

 

 

6 ) Verkiezing kascontrole commissie. 

 Toos Vervoort is aftredend. Zij wordt bedankt voor haar inzet. 

 Ger vd Goor blijft zitting houden in deze commissie. 

Vanuit de vergadering stelt Jasper Cremers zich beschikbaar als nieuw lid voor de 

kascontrole commissie. Middels applaus wordt dit bekrachtigd 

 

7 ) Vaststellen Contributie 2019/2020 

Gezien de gezonde financiële situatie van onze buurtvereniging wordt besloten de 

contributie te handhaven op € 17,50 per jaar per gezin. 

 

8 ) Bestuursverkiezing. 

 Aftredend zijn: Wim Mulder secretaris Herkiesbaar 

    Anita Zeelen bestuurslid Herkiesbaar 

    Gaby Jacobs bestuurslid Herkiesbaar 

 

 Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie aangemeld. 

 Wim, Anita en Gaby worden met een applaus herkozen in het bestuur. 

 

 

9 ) Mededelingen door de voorzitter. 

*Er volgt nog een korte uitleg over de activiteiten van vanmiddag. Koffie en vlaai zijn 

gratis. 1
ste

 rondje is van Bram. Overige consumpties a.d.h.v. penningen 

*Rabobank Clubkasactie vind plaats in het najaar 2019. 

*Bloembakken: onze buurt wordt inmiddels opgesierd door 17 bloembakken. Evt. 

adoptie van een bloembak en het water geven van de bloembakken wordt nog nader 

bekeken en besproken. 

*De zomer BBQ vind plaats op vrijdag 5 juli vanaf 18.30u bij ons monument. 

 

10) Rondvraag. 

Jo C wil namens alle leden het bestuur bedanken voor hun getoonde inzet van het 

afgelopen jaar. Maar ook voor het organiseren van het 30 jarig jubileum. Er volgt een 

luid applaus. 

 

11) Sluiting van de vergadering. 
 De voorzitter sluit de vergadering om 14.45u uur en bedankt alle aanwezigen voor hun 

inbreng. En wenst iedereen een heel mooi jubileumfeest toe. 

 

 

Voor akkoord de dato  .. - .. -2020 

 

 

 

G. Vervoort        W. Mulder 

 

 

 

  Voorzitter        Secretaris 

 


