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Uitnodiging
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Dinsdag 22 februari 2011, 20.00 uur
In de pantry van de Samensprong,
Pieter de Hooghstraat te Bergen
Nieuw-Bergen, 3 februari 2010
Beste leden van de Buurtvereniging,
Het verenigingsjaar is weer voorbij en om samen terug te kijken op 2010 en vooruit te kijken naar 2011
nodigen wij u van harte uit voor onze algemene ledenvergadering die gehouden wordt op 22 februari 2011
om 20.00 uur in de pantry van de Samensprong, Pieter de Hooghstraat te Bergen.
De volgende punten staan op de agenda:
1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 23 februari 2010
3. Jaarverslagen
Bestuur
Jeugdcommissie
Financieel verslag
Verslag kascontrolecommissie
Verslag websitecommissie
4. Vaststellen contributie 2011
5. Begroting 2011
6. Bestuursverkiezing:
Sectretaris Aftredend en herkiesbaar Sonja Thomson
Bestuurslid Aftredend en herkiesbaar Yvon Simons
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden tot aanvang van de
vergadering bij het secretariaat.
7. Verkiezing kascontrolecommissie 2011. Aftredend Huub van Zuylen.
Pauze
8. Voorstellen bestuur en vooruitblik 2011
9. Voorstellen, schriftelijk ingediend door leden voor aanvang van de algemene vergadering
10. Rondvraag
11. Sluiting
Na de vergadering gezellig nakaarten onder het genot van een drankje.
Alle verslagen kunnen vanaf een week voor de algemene ledenvergadering ingezien worden bij de voorzitter en liggen bovendien een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
Met vriendelijke groeten en graag tot 22 februari,
het bestuur
het Nestbericht Extra

Voorlopige evenementenkalender 2011
Datum

Evenement

Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag

23-apr-11 Paasactiviteit
15-mei-11 Wandeltocht
Naar de Speeltuin
2-jul-11 Fietstocht
2-jul-11 Straatfeest
okt-11 Jeugdactiviteit
21-okt-11 Klets Kien Kwizavond
11-nov-11 St Maarten activiteit
26-nov-11 Sinterklaas activiteit
30-dec-11 Oudejaarsborrel

Deelnemers

Organisatie

Kinderen
Iedereen
Jeugd en kinderen
Iedereen
Iedereen
Jeugd
Jeugd en senioren
Kinderen
Iedereen
Iedereen

Jeugdcommissie
………………….
Jeugdcommissie
Winnaars 2010
Bestuur en vrijwilligers
Jeugdcommissie

David & …………..
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Bestuur en vrijwilligers

Zet deze data nu alvast in uw agenda, zodat u er zeker van bent dat u ze niet vergeet!!!
Indien u een van deze evenementen mee wilt organiseren, laat dit dan weten aan het bestuur.
Verder zal voor ieder evenement een oproep gedaan worden via het Nestbericht voor mensen die
hand en spandiensten uit kunnen/willen uitvoeren.
Past uw naam op de stippellijntjes?? Uw medewerking is van belang voor de vereniging!!
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Heeft u nog ideeen voor een activiteit die u graag op de agenda ziet, breng deze mee naar de ALV
zodat we dit kunnen bespreken en eventueel inplannen.

het Nestbericht Extra

pagina 2

Dag

het Nestbericht Extra
C O N C E P T
Nieuw Bergen, 23 februari 2010
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig:
Klaas Groot
Annie Peer
Tiny van Gaal
David Commandeur
Lennart Reen
Nelly Pingen
Henny du Porto
Annie Linders
Nelly Janssen

Nellie Groot
Henk Peer
Koos van Gaal
Denise Derkx
Roger du Porto
B Rutten
Yvon Simons
Piet Hesen
Theo v.d. Maazen

Jaap Poels
Koos Visser
Jos Remmen
A de Jonge
Lianne Geurts
Jos Jillissen
Roy van Dyck
Maria Hesen
Nell van Gorp

Greet Poels
Annie Visser
Marianne Derkx
Alie van Eldik
Paul de Frankrijker
Martin van Mil
Sonja Thomson
Miep Koenen
Ruud Tönnissen

Afgemeld: Dhr. Mevr. Custers, Yvonne en Dave Krebbers, Anja en Rob Verstegen, Monique Tönnissen, Irma van Dyck, Danny Rutten, Mia
Muller, Rik Simons, Augustin Jillissen, Stuart Thomson
Opening:
Theo van der Maazen opent de vergadering om 20.10 uur en heet een ieder hartelijk welkom.
De voorzitter geeft aan dat er na deze vergadering, evenals vorig jaar, gelegenheid is om onder het genot van een drankje na te praten.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 23-02-2009:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Jaarverslag bestuur:
Onze voorzitter presenteert het jaarverslag, hieronder volgt een samenvatting:
17-02-2009: Algemene Ledenvergadering in de aula van de brede school
17-05-2009: Wandeltocht
20-06-2009: Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
23-10-2009: De kletskienkwisavond
28-10-2009: officiële datum 12- jarig bestaan van onze vereniging
30-12-2009: Oudejaarsborrel bij Martin van Mil
Er zijn 5 jeugdactiviteiten geweest waarvan verslag bij de jeugdcommissie.
Er is een kortingsactie voor het Zoo Parc Overloon geweest.
Het Nestbericht is 5 maal verschenen, en we hebben 5 keer een extra Nestbericht gehad.
Het bestuur heeft 6 keer vergaderd.
Het Welkomsbord is twee keer geplaatst
N.a.v. de regenbui op 3 juli 2009 was er veel burenhulp
Er zijn twee buurtleden overleden, Rinie Buddiger en Aline van Mil
Er is een huwelijk gevierd van Ernest Grosfeld en Marjo van der Sterren
We hadden een zilveren paar: Huub en Angelique van Zuylen
We hadden een robijnen paar: Martien en Lia Oomen
We hadden een gouden paar: Frans en Mia van der Vight
We hebben nieuwe leden: Rob, Sjaak en Nickie, Pierre en Wendy en Lars en Wout, Ernest en Marjo
We hadden jammer genoeg ook afzeggingen: Mia ten Haaf en de familie Vousten
Jaarverslag Jeugd:
Sonja Thomson krijgt het woord
11-04-2009: Paasactiviteit
14-10-2009: Ballorig
26-10-2009: Oudere jeugd naar Funforrest
06-11-2009: St maarten knutselmiddag en optocht
28-11-2007: Sinterklaasactiviteit in de brede school
Financieel verslag:
Ruud Tönnissen reikt het financieel verslag uit en geeft duidelijke uitleg.
Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrole heeft dit jaar plaatsgevonden door Tiny van Gaal en
Huub van Zuylen. Het ziet er allemaal keurig uit. Ruud wordt bedankt voor
het correct en overzichtelijk bijhouden van de kas. Voor akkoord werd door Tiny van Gaal en Huub van Zuylen op 21 januari 2008 ondertekend.
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het Nestbericht Extra
Tiny leest het verslag voor.
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Huub van Zuylen wordt voorzitter, Jos Jillissen wordt tweede lid en Jos Remmen wordt reservelid.
Verslag websitecommissie
Op 20/6/2009 is de website feestelijk geopend. E zijn daarna 757 bezoekers geweest. Er wordt nu de mogelijkheid onderzocht om je aan
te melden voor evenementen via de site. Roger, David en Paul zijn redelijk tevreden.
Vaststellen contributie 2010
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, de leden gaan hiermee akkoord.
Begroting 2009:
Ruud Tönnissen deelt het overzicht uit en geeft toelichting.
Bestuursverkiezing:
Theo van der Maazen is aftredend en herkiesbaar
Martin van Mil is aftredend en herkiesbaar
Beiden worden herkozen.
PAUZE: Er wordt voor gestemd de pauze over te slaan.
Voorstellen bestuur en vooruitblik 2010:
Theo van der Maazen bespreekt als volgt:
A.
De activiteitenkalender:
De wandeltocht wordt vastgesteld op 30/05/2010. Wie wil hem organiseren?
26/06/2010 De fietstocht, de organisatie is in handen van het winnende team van vorig jaar. Dit bestond uit Koos, Tiny, Koos, Annie, Jos en
Ernest. Enigen van hen zullen uitgenodigd worden op een van de bestuursvergaderingen om eventuele onduidelijkheden op te lossen.
BBQ, is vorig jaar goed bevallen, dit willen we dit jaar weer zo doen.
De KletsKienKwisavond, houden we deze in stand? Het animo blijft afnemen. De leden die er zijn vinden het wel een leuke avond. We laten
het dit jaar nog doorgaan met David als quizmaster en Greet Poels heeft aangegeven mee te willen helpen met kadootjes ed. we hopen dat
we dit jaar een duidelijke stijging zien in het aantal leden dat komt.
B
Martin van Mil spreekt over de ouderen commissie. Hij denkt dat de leden al heel tevreden zijn want ze komen niet met voorstellen voor
iets anders. Er wordt besloten de ouderencommissie voorlopig in de koelkast te zetten. Zo gauw mensen met voorstellen komen kan er aan
gewerkt worden.
C
Er is een nieuw huishoudelijk reglement gemaakt. Dit zat bij de uitnodiging en notulen. De leden worden vriendelijk verzocht dit te bewaren.
D.
Enkele bestuursleden vinden het toch wel belastend altijd rond te moeten bij overlijden. De meeste leden geven aan het wel prettig te vinden dat er iemand langskomt. Jos Remmen en Koos van Gaal, Paul de Frankrijker en Jos Jillissen willen wel rondgaan. In het Nestbericht
komt nog een mededeling over het adviesbedrag.
Mededeling:
Theo van der Maazen geeft het bloemetje aan Martin van Mil voor zijn inzet voor de ouderen commissie, zijn inzet in het bestuur, en natuurlijk het beschikbaar stellen van zijn achtertuin voor de oudejaarsborrel. Getuige het applaus is iedereen het hiermee eens.
Rondvraag:
Lianne Geurts: De jeugd gaat naar de speeltuin, wat doet de oudere jeugd? Er wordt gekeken waar animo voor is, en dan wordt er nog een
datum vastgesteld.
Tiny van Gaal: Gaat de huifkartocht nu wel of niet door? Als er genoeg mensen meewillen gaat hij wel door.
Maria Hesen: kunnen we de aanmeldformulieren niet later uitreiken, dan moet je ze ook sneller weer inleveren, minder kans op vergeten?
We hoeven ze niet later uit te reiken, mensen mogen direct na ontvangst de briefjes weer inleveren, dan kunnen ze het ook niet vergeten.
Sluiting:
Theo sluit de vergadering en wenst iedereen nog veel plezier bij het schaatsen kijken.
Secretaris: Sonja Thomson
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