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Uitnodiging
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Dinsdag 24 februari 2015, 20.00 uur
In De Samensprong, Pieter de Hooghstraat te Bergen
Nieuw-Bergen, 11 februari 2015
Beste leden van de Buurtvereniging,
We hebben als vereniging een mooi en gezellig 2014 gehad. Tijdens onze jaarlijkse ALV willen we met
jullie terug kijken op 2014 en vooruit kijken naar 2015. Wij, als bestuur, nodigen jullie van harte uit voor
onze algemene ledenvergadering die gehouden wordt op
24 februari 2015 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 18 februari 2014
3. Jaarverslagen
Bestuur
Jeugdcommissie
Financieel verslag
Verslag kascontrolecommissie
Verslag websitecommissie
4. Vaststellen contributie 2015
5. Begroting 2015
6. Bestuursverkiezing:
Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Hennie
Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Ruud
Verkiesbaar 2 nieuwe bestuursleden:
Sonja van de Logt
Marianne Derkx
7. Verkiezing kascontrolecommissie 2015.
Afgelopen jaar was dat Mat Linders en Paul de Frankrijker
Pauze
8. Voorstellen bestuur en vooruitblik 2015
9. Voorstellen, schriftelijk ingediend door leden voor aanvang van de algemene vergadering
10. Rondvraag
11. Sluiting
Na de vergadering gezellig na kletsen 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 24 februari,
het bestuur

het Nestbericht Extra

CONCEPT
ALV 2014
Buurt vereniging Het SchildersNest
dd: 18-2-2014
Aanwezig:
Ruud Tonnissen
Nelly Custers
Koos Visser
Annie Linders
Sonja Thomson
Erik Dekker

Hennie du Porto
Piet Pouwels
Koos Streutjes
Dirk Huisman
Martin van Mil
Tanja Dekker-van Hest

Ernest Grosfeld
Thea Pouwels
Piet Hesen
Cocky Huisman
Yvonne Simons

Frans Custers
David Commandeur
Maria Hesen-Schoofs
Nelly Pingen
Wilbert Cornelissen
Theo v/d Maazen

Afgemeld: 19 personen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00uur.
2. Notulen algemene ledenvergadering 26 februari 2013
Geen opmerkingen. Dank aan Ernest voor het verslag.
3. Jaarverslagen
Bestuur
In 2013 heeft de vereniging 6 Nestberichten uitgegeven, 1 krabbel op de site geplaatst, 4 bestuursbijeenkomsten gehad, verschillende kaartjes en bezoekjes gebracht, het welkomsbord gebruikt, het prinsenpaar van de KBO in onze buurt gehad, een geweldige KletsKienKwizavond en een bloemschikavond
gehad. Het dankbloemetje is gegeven aan Nelly, Koos, Tiny en Ruud voor hun inzet afgelopen jaar.
Jeugdcommissie
 Paas activiteit niet doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen
 Speeltuin: We zijn op zaterdag 17 augustus naar Irrland geweest met 13 kinderen was heel gezellig.
 Sint Maarten: met 5 kinderen een eenvoudige maar leuke lampion geknutseld in de Klimop. ‘s Avonds
door de buurt was erg leuk omdat de kinderen bij veel mensen hun lampion mochten laten zien.
 Sinterklaas: Hebben we dit jaar gevierd in de Samensprong met 9 kinderen. Was erg gezellig met
een Sinterklaas en 2 Zwarte Pieten.
 In oktober zijn we voor het eerst sinds jaren met de oudere jeugd op stap geweest. We zijn naar de
bioscoop geweest.
Financieel verslag
Uitleg door een tevreden Ruud. We hebben een financieel positief resultaat mogen bijschrijven. Vooral
de KletsKienKwis heeft een mooie bijdrage aan onze kas geleverd.
Verslag kascontrolecommissie
We hebben 23 januari de kas gecontroleerd. Hoewel kritisch gekeken, geen onregelmatigheden kunnen
ontdekken. Complimenten voor de penningmeester.
Verslag websitecommissie
Samenvatting uit het verslag van hun bijeenkomst.
Er wordt goed gebruik gemaakt van de site. Het plaatsen van foto’s vindt vaker plaats. Het Nestbericht
blijft papier verspreid worden. De aanmelding voor de activiteiten via de site werken goed. Wellicht dat
we een standaardformulier voor de vaste activiteiten kunnen hebben zodat we een maand van tevoren
het formulier kunnen plaatsen. De actuele zaken komen via de site. @Schildersnest is de plek voor onze
vereniging op Twitter.
4. Vaststellen contributie 2014
Gezien de huidige financiële situatie willen we de contributie voor 2014 gelijk houden aan 2013. Geen
verhoging dus.
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5. Begroting 2014
De begroting voor 2014 wordt doorgenomen. Gezien een aantal recente
afmeldingen is deze niet meer geheel actueel. De verwachting is dat we einde
van 2014 dus een lager bedrag overhouden dan in begroting is genoemd.
6. Bestuursverkiezing:
Voorzitter aftredend en herkiesbaar Theo van der Maazen
Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Yvonne Simons
Beiden mogen blijven.
7. Verkiezing kascontrolecommissie 2014.
Afgelopen jaar waren dat Wilbert Cornelissen en Math Linders.
Voor het verenigingsjaar 2014 wordt Math voorzitter van de kascontrolecommissie, Paul de Frankrijker
wordt tweede lid. Koos Visser wordt reserve.
8. Voorstellen bestuur en vooruitblik 2014
Zie evenementenplanner.
9. Voorstellen, schriftelijk ingediend door leden voor aanvang van de algemene
Geen voorstellen.

vergadering

10. Rondvraag
Sonja: opmerking. Jammer dat bij het versieren van de Prinsenstraat geen briefje in de bus is gekomen.
Voor een dergelijke activiteit is het wenselijk buurtgenoten de kans te geven deel te nemen.
Martin: geeft als tip het ZOOpark in Overloon te bezoeken. Kaarten tegen zeer gereduceerd tarief zijn
verkrijgen bij Martin. Let op een wachttijd van 10 dagen.
11. Sluiting

Theo sluit de vergadering om 20.48uur

