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Uitnodiging
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Dinsdag 18 februari 2014, 20.00 uur
In De Samensprong, Pieter de Hooghstraat te Bergen
Nieuw-Bergen, 28 januari 2014
Beste leden van de Buurtvereniging,
Een prinsheerlijk verenigingsjaar is voorbij. We hebben als vereniging een mooi en gezellig jaar gehad. Tijdens onze jaarlijkse ALV willen we met jullie terug kijken op 2013 en vooruit kijken naar 2014. Wij, als bestuur, nodigen jullie van harte uit voor onze algemene ledenvergadering die gehouden wordt op 18 februari
2014 om 20.00 uur in De Samensprong, Pieter de Hooghstraat te Bergen.
De volgende punten staan op de agenda:
1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 26 februari 2013
3. Jaarverslagen
Bestuur
Jeugdcommissie
Financieel verslag
Verslag kascontrolecommissie
Verslag websitecommissie
4. Vaststellen contributie 2014
5. Begroting 2014
6. Bestuursverkiezing:
Voorzitter aftredend en herkiesbaar Theo van der Maazen
Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Yvonne Simons
We zijn op zoek naar bestuursleden (secretariaat en/of algemeen). Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij Theo van der Maazen (0485-340405).
7. Verkiezing kascontrolecommissie 2014.
Afgelopen jaar was dat Wilbert Cornelissen en Math Linders
Pauze
8. Voorstellen bestuur en vooruitblik 2014
9. Voorstellen, schriftelijk ingediend door leden voor aanvang van de algemene vergadering
10. Rondvraag
11. Sluiting

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 18 februari,
het bestuur
het Nestbericht Extra

het Nestbericht Extra
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CONCEPT
ALV 2013
Buurt vereniging Het SchildersNest
dd: 26-2-2013
Aanwezig:
Ruud Tonnissen
Nelly Custers
Tiny van Gaal
Corrie van Soest
Annie Linders
Nelly Pingen
Paul de Frankrijker

Hennie du Porto
Piet Pouwels
Koos van Gaal
Frans van Soest
Roy van Dyck
Marianne Derkx
Jos Jillisen

Ernest Grosfeld
Thea Pouwels
Piet Hesen
Dirk Huisman
Tanja Dekker-van Hest
Yvonne Simons
Theo v/d Maazen

Frans Custers
Wilbert Cornelissen
Maria Hesen-Schoofs
T. v/d Biggelaar
Sonja Thomson
Martin van Mil

Afgemeld: 16 personen
Opening :
Om 20:09 door de Voorzitter.
Notulen 2012
Geen opmerkingen, bedankje richting Ruud .
Notulen zijn hierbij goedgekeurd.
Korte jaarverslag 2012 door de voorzitter
Bestuur is 6x bijeen geweest voor de lopende zaken afgelopen jaar
Welkoms bord en geboorte bord zijn weer enkele malen gebruikt afgelopen jaar.
Diverse bezoekjes geweest van diverse mensen. Wel is gebleken dat bij ziekte van leden de info niet altijd goed doorkomt.
Aan iedereen het verzoek om bij bv ziekte dit door te geven aan Hennie en/of Theo zodat hierop gereageerd kan worden
(Koos bedankt voor de opmerking).
Ook zijn op diverse momenten kaartjes uitgestuurd naar leden.
Jubileum feest is heel goed ervaren. Organisatie zat goed in elkaar! Ook initiatief van diverse leden t.a.v. opruimen is als
erg positief ervaren. Voorzitter heeft een bloemetje voor Femke/Marianne en Wilbert als dank voor hun inzet.
Jeugd activiteiten 2012
Paas activiteit:
Is niet door gegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen.
Speeltuin 2012:
Was op zaterdag 9 juni. Zijn naar Irrland geweest met 13 kinderen. Was erg gezellig en geslaagd.
Sint Maarten 2012:
Vrijdag 9 nov. hebben we met 5 kinderen en lampion geknutseld en ’s avonds rond gelopen door de buurt. Helaas waren
er weinig buurtgenoten die zich op gegeven om de lampionnen te zien die de kinderen hadden geknutseld.
Sinterklaas 2012:
24 november hebben we Sinterklaas gevierd met 5 kinderen die zich hadden opgegeven. We hebben dit bij Desiree gehouden eerst hebben we geknutseld en toen kwamen er 2 zwarte pieten die de cadeautjes uit deelde. Was toch erg leuk ondanks ze weinig aanmeldingen.
Financieel verslag 2012.
Korte uitleg door Ruud, er waren geen opmerkingen van de leden.
Kascontrole commissie
Koos Visser (niet aanwezig) meld d.m.v. een brief dat er geen aanmerking zijn en de penningmeester zijn zaakjes goed
voor elkaar heeft.
Website commissie
Paul geeft aan dat de website goed gebruikt wordt en dat voor wat betreft de informatie de website helemaal bij is.
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Vaststellen contributie voor 2013
Het bestuur stelt voor om de contributie wederom niet te verhogen. Ook dit is met algemene stemmen aan genomen.
Begroting 2013
Kleine opmerking vanwege verlaging Jeugd budget.
Antw. Voorzitter hierop; De begroting is niet heilig, indien noodzakelijk kunnen we de begroting aanpassen.
De voorgestelde begroting wordt algemeen goed gekeurd met dank aan Ruud.
Bestuursverkiezing.
Dit jaar 2 bestuursleden die volgens de statuten moeten aftreden,…. maar zich weer gelukkig herkiesbaar stellen (Hennie
en Martin). Ook dit wordt met luid geklap aangenomen!
Daarnaast zijn/komen er 2 bestuursplaatsen vrij! Theo legt een verzoek neer in de zaal dat 2 personen zich vrijwillig aanmelden om zo de lasten van de buurtvereniging te verdelen. (geen directe reactie zicht/hoorbaar)!!
Mochten er nog mensen zijn die na enig nadenken zich beschikbaar stellen dan kunnen die zich aanmelden bij Theo.
Verkiezing kas commissie.
De rollen schuiven hier op, Koos Visser treedt af. Wilbert Cornelissen wordt voorzitter en krijgt ondersteuning van Math
Linders. Paul de Frankrijker meldt zich aan als reserve (hiervoor dank).
Aankondigingen.
Bloemschikcursus.
Voor ongeveer 30 euro p/p en voldoende aanmeldingen is er een mogelijkheid om een bloemschik cursus te organiseren.
Er melden zich 5 kandidaten! Voor verdere info contact opnemen met Yvon Simons.
EHBO cursus
Het Rode Kruis in Bergen organiseert een reanimatie cursus voor een vrijwillige bijdrage van 7,50 Euro. Indien men hieraan
wil deelnemen graag contact zoeken met Rode Kruis Bergen of Ernest Grosfeld.
Vooruitblik 2013.
Het voorgestelde programma is algemeen aangenomen.
Enkele toevoegingen zijn:
Organisatie fietstocht 2013, Wilbert/Theo/Sandra
Organisatie wandeltocht, Paul de Frankrijker
Kletskien avond GAAT DOOR, organisatie door Koos/Nelly (en David??).
Voorstellen
Geen voorstellen ingediend.
Rondvraag
Tiny
Worden de nieuwkomers in de straat benaderd.
Antw.bestuur : Ja zeker, we houden dat scherp in de gaten en benaderen deze actief.
Misschien goed om de prijzen / cadeaus bij bijv. klets kien avond iets aan te passen zodat ze ook gebruikt worden.
Antw.bestuur: We zullen hier meer aandacht aan besteden.
Koos
Eventuele ziekte van leden wordt nauwelijks doorgegeven en hierop kan dus niet gereageerd worden.
Antw bestuur: Helemaal mee eens, hierbij een algemene oproep om bij ziekte van leden dit door te geven (door bijv.
briefje in de bus) aan Hennie en/of Theo.
Marianne.
Komt de pen terug?
Antw.bestuur: Goed idee, Tanja biedt zich meteen als vrijwilliger aan om dit weer op te starten.
Martin
Mededeling : Vanwege weinig animo is de ouder commissie gestopt.
Sluiting 21:21 en iedereen rijp voor een drankje en een versnapering
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