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Uitnodiging
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Dinsdag 28 februari 2012, 20.00 uur
In De Samensprong, Pieter de Hooghstraat te Bergen
Nieuw-Bergen, 1 februari 2012

Beste leden van de Buurtvereniging,
Het verenigingsjaar is weer voorbij en om samen terug te kijken op 2011 en vooruit te kijken naar 2012 nodigen
wij u van harte uit voor onze algemene ledenvergadering die gehouden wordt op 28 februari 2012 om 20.00 uur
in De Samensprong, Pieter de Hooghstraat te Bergen.
De
1.
2.
3.

volgende punten staan op de agenda:
Opening
Notulen algemene ledenvergadering 22 februari 2011
Jaarverslagen
Bestuur
Jeugdcommissie
Financieel verslag
Verslag kascontrolecommissie
Verslag websitecommissie
4. Vaststellen contributie 2012
5. Begroting 2012
6. Bestuursverkiezing:
Penningmeester aftredend en herkiesbaar Ruud Tönnissen
Bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar Roy van Dijk
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden tot aanvang van de
vergadering bij het secretariaat.
7. Verkiezing kascontrolecommissie 2012.
Aftredend Jos Remmen en als reserve Koos Visser
Pauze
8.
9.
10.
11.

Voorstellen bestuur en vooruitblik 2012
Voorstellen, schriftelijk ingediend door leden voor aanvang van de algemene vergadering
Rondvraag
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 28 februari,
het bestuur
het Nestbericht Extra

het Nestbericht Extra
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het Nestbericht Extra
C O N C E P T
Nieuw Bergen, 22 februari 2011
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig waren:
Knud Gramser
Berti Gramser
Marian Derkx
Greet Poels
Jaap Poels
Tiny van Gaal
Cocky Huisman

Piet Pouwels
Thea Pouwels
Maria Hesen
Piet Hesen
Koos van Gaal
Wilbert Cornelissen
Dick Huisman

Koos Visser
Klaas Groot
Nellie Groot
Roger Du Porto
Jos Jillissen
Paul de Frankrijker
Agnes de Jonge

Sonja Thomson
Theo van der Maazen
Hennie Du Porto
Ruud Tönnissen
Denise Commandeur
David Commandeur

Annie Peer
Henk Peer
Yvon Simons
Roy van Dijk
Martien van Mil
Annie Linders

Afgemeld:Irma van Dijk, fam Rutten, Stuart Thomson, Annemarie Wijnhoven, Fam Custers, Nel van Gorp, fam Krebbers,
fam. Verstegen, fam. Geurts, fam Jansen, Monique Tönnissen, Mevr. v.d.Vigt, Edwin Peters, Saskia Philips, fam. Litjens, Ralph Siebers, Astrid Berends, Rik Simons, fam. Rheen, Tonny Derkx
.
Opening:
Theo van der Maazen opent de vergadering om 20.05 uur en heet een ieder, maar speciaal de nieuwe leden, van harte welkom. Er wordt gekeken of iedereen een agenda heeft en de notulen van vorig jaar.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 23-02-2010:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Jaarverslag bestuur:
Onze voorzitter presenteert het jaarverslag, hieronder volgt een samenvatting:
17.01.2010: Bezoek receptie jeugdprins en versieren in de JanSteenstraat
23.02.2010: ALV
30-05-2010: Wandeltocht
26-06-2010: Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
22-10-2010: De kletskienkwisavond
28-10-2010: officiële datum 13- jarig bestaan van onze vereniging
30-12-2010: Oudejaarsborrel bij familie van der Maazen
Er zijn 4 jeugdactiviteiten geweest waarvan verslag bij de jeugdcommissie.
Het Nestbericht is 6 maal verschenen.
Het bestuur heeft 6x vergaderd.
Het welkomstbord heeft op een aantal adressen gestaan ter verwelkoming van nieuwe buurtleden.
Er is een aantal maal een attentie overhandigd bij ziekte of verblijf in het ziekenhuis.
We hebben drie keer een collecte gehouden. Bij het overlijden van Annie Visser, Nel Linders en Mevrouw Urselman. Hartelijk dank voor de hulp van Jos Jillissen, Jos Remmen, Tiny van Gaal, Paul de Frankrijker en de leden van het bestuur.
Alle leden hebben op hun verjaardag een kaart van het bestuur ontvangen.
We hebben 8 nieuwe leden: Marijke Immens, Dick en Cocky Huisman, Piet en Thea Poulussen, Astrid Berends, Ralph Siebers
en Pieter Franssen
Er hebben zich 6 mensen afgemeld: Stan en Jorn Remmen, Isabella Janssen, Joep Gramser, Fons en Martijn Lomme.
David en Denise zijn getrouwd waarvoor we gevlagd hebben.
Jaarverslag Jeugd:
Namens de jeugdcommissie neemt de voorzitter krijgt het woord
03-04-2010: Paasactiviteit
10-07-2010: uitje naar Irrland
05-11-2010: St maarten knutselmiddag en optocht
27-11-2010: Sinterklaasactiviteit in de brede school
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Financieel verslag:
Ruud Tönnissen reikt het financieel verslag uit en geeft duidelijke uitleg.
Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrole heeft dit jaar plaatsgevonden door Jos Jillissen 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 Jos Jillissen en Huub van
Zuylen op 2 februari 2011 ondertekend.
Jos leest het verslag voor.
Verslag webcommissie:
De website is door 1437 mensen bezocht, en voor de leden van de webcommissie was dit voldoende reden om zich ook in 2011
weer volop in te zetten. We hebben nu ook digitale aanmelding mogelijkheden, en een hyves pagina voor de jeugdigen. Tom
heeft deze beheerd, maar heeft jammer genoeg geen tijd meer door school en werk. Wij bedanken hem voor zijn inzet en
zijn blij dat Pieter Franssen deze taak wil overnemen. Wij wensen hem veel succes.
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Jos Remmen en Jos Jillissen met Koos Visser als reservelid.
Vaststellen contributie 2011
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, de leden gaan hiermee akkoord.
Begroting 2011:
Ruud Tönnissen deelt het overzicht uit en geeft toelichting.
Bestuursverkiezing:
Yvon Simons en Sonja Thomson zijn beiden aftredend en herkiesbaar.
Beiden worden herkozen.
PAUZE, aangezien de vergadering zo voorspoedig verloopt besluiten we om geen pauze te houden.
Voorstellen bestuur en vooruitblik 2011:
Theo van der Maazen bespreekt als volgt:
De activiteiten kalender, de kalender wordt apart uitgetypt. Met dank aan de leden die mee willen werken aan de activiteiten. De data die door het bestuur waren voorgesteld worden vastgesteld.
Voorstellen door de leden:
Er zijn geen voorstellen binnengekomen.
Mededeling:
Theo van der Maazen zet Greet Poels en David Commandeur in het zonnetje in verband met de geslaagde uitvoering van de
Klets Kien Kwis avond. Greet vanwege de leuke en mooie kado’s en David voor het uitstekende presenteren. Beiden krijgen
een mooie bos bloemen. Ter plekke biedt Koos van Gaal aan wel de prijzen voor het volgende jaar te willen regelen samen met
Greet.
De oudejaars borrel is ook dit jaar bij onze voorzitter.
Rondvraag:
Kan er een bevestiging komen als je je digitaal aanmeld? De webcommissie neemt dit mee.
Er is gevlagd in de Jacob Marisstraat voor de heer Tiemejer, geen lid van de buurt maar wel 100 jaar geworden.
Sluiting:
Theo van der Maazen bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 21.20 uur.
Er wordt nagepraat onder het genot van een drankje.
Secretaris: Sonja Thomson
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