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Uitnodiging
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Dinsdag 20 februari 2018, 20.00 uur
In De Samensprong, Pieter de Hooghstraat te Bergen
Nieuw-Bergen, 5 februari 2018
Beste leden van de Buurtvereniging,
We hebben ons jubileumsjaar 2017 prima afgesloten. Tijdens onze jaarlijkse ALV willen we met jullie terug kijken op
2017 en vooruit kijken naar 2018. Wij, als bestuur, nodigen jullie van harte uit voor onze algemene ledenvergadering
die gehouden wordt op dinsdag 20 februari 2018 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 21 februari 2017
3. Jaarverslagen
Bestuur
Jeugdcommissie
Financieel verslag
Verslag kascontrolecommissie
Verslag websitecommissie
4. Vaststellen contributie 2018
5. Begroting 2018
6. Bestuursverkiezing: Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Sonja van de Logt
Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Ger Arts
7. Verkiezing kascontrolecommissie 2018.
Afgelopen jaar was dat Knud Gramser als voorzitter en Virginia Renkens als 2e lid.
Pauze
8.
9.
10.
11.

Voorstellen bestuur en vooruitblik 2018
Voorstellen, schriftelijk ingediend door leden voor aanvang van de algemene vergadering
Rondvraag
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 20 februari,
het bestuur

ALV Buurtvereniging Het Schildersnest d.d.21-2-2017
Aanwezig:
Ruud Tonnissen
Marianne Derkx
Tiny van Gaal
Nelly Custers
Knud Gramser
Annie Linders

Hennie du Porto
Sonja van de Logt
Koos van Gaal
Piet Pouwels
Agnes de Jong
Jos Jillissen

Theo van der Maazen
Dick Huisman
Koos Streutjes
Thea Pouwels
Tiny Leyendekker

Yvonne Simons
Nelly Pingen
Frans Custers
Koos Visser
Annemarie Wijnhoven

het Nestbericht Extra

Afgemeld:
Rik Simons
Tanja Dekker
David Commandeur

Virginia Renkens
Mia Muller
Famillie Geurts

Aanwezig:
Afgemeld:
Totaal aantal leden:

22
12
123

Roger du Porto
Monique Tonnissen
Marijke Arts

Erik Dekker
Cocky Huisman
Augustin Jillissen

personen
personen
personen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00uur.
2. Notulen algemene ledenvergadering 23 februari 2016
Geen opmerkingen.
3. Jaarverslagen
Bestuur
In 2016 heeft de vereniging 5 Nestberichten uitgegeven, wat het totaal brengt op 105. Er zijn afgelopen jaar minder
bestuurs-bijeenkomsten geweest. E.e.a. is via e-mail geregeld binnen het bestuur. Er zijn verschillende kaartjes verspreid en bezoekjes gebracht. We zijn 1x langs deur gaan i.v.m. overlijden een buurtgenoot, het welkomsbord is gebruikt, vergunning aangevraagd bij gemeente voor straatfeest, gezellige KletsKienKwizavond gehouden in de
Samensprong, fietstocht, buurtfeest en de oudejaars borrel 2016 zijn goed bezocht. Er zijn verschillende kinderen geboren, Yerne Dekker, en Tess Huygen.
Theo vertelt over vervolg van verzoek gemeente.
Jeugdcommissie
· Paasactiviteit niet doorgegaan te weinig aanmeldingen
· Speeltuin niet doorgegaan te weinig aanmeldingen ander tijdstip geprobeerd maar dit had helaas geen resultaat
dat er meer aanmeldingen kwamen.
· Sint Maarten met 4 kinderen een lampion gemaakt bij Femke. Een week later door de buurt gelopen met de zelfgemaakte lampion. Leuk dat er veel aanmeldingen waren van de buurtleden dat de kinderen de lampion mochten
laten zien.
· Sinterklaas gevierd met 5 kinderen erg geslaagd. De kinderen hadden leuke cadeautjes gekregen.
Financieel verslag
De penningmeester Ger heeft een aantal kopieën gemaakt voor de aanwezige leden en geeft uitleg en toelichting op
vragen.
Kascontrolecommissie
Knud Gramser en Koos Visser hebben de jaarrekening doorgenomen en bonnetjes en rekeningen gecontroleerd. Complimenten voor de penningmeester.
Websitecommissie
David, Roger en Paul zitten in deze commissie. Afgelopen jaar alle Nestberichten digitaal gemaakt. Ideeën aan het
begin van het jaar niet helemaal kunnen realiseren wegens drukte. 95% aanmeldingen via papieren formulieren.
Voorheen kregen we een mailtje als er een activiteit is, als reminder. Zou dat in 2016 weer kunnen?
1. Vaststellen contributie 2017
Gezien het mooie overschot op onze rekening willen we de contributie voor 2017 gelijk houden aan 2016.

2. Begroting 2017
De begroting voor 2017 wordt doorgenomen. Ger geeft toelichting adv uitgedeelde begroting. In 2017 bestaan we 20 jaar. We hebben dan ruimte om ons jubileum te vieren.
3. Bestuursverkiezing
Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Yvonne Tönnissen.
Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Marianne Derkx
Beiden mogen blijven, met applaus geven de leden dat aan.
Ger wordt de nieuwe penningmeester, en Ruud treedt nu officieel af.
Martin heeft aangegeven zijn plaats in het bestuur graag af te staan aan iemand anders.
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4. Verkiezing kascontrolecommissie 2017
Knud Gramser wordt voorzitter, Virginia Renkens wordt 2e lid en Koos Visser wordt reserve lid.
5. Voorstellen bestuur en vooruitblik 2017
Er wordt gevraagd of er activiteiten kunnen komen te vervallen omdat er soms erg weinig animo is.
Bij de jeugd wordt de Paasactiviteit geschrapt.
Bij de Klets Kien Kwis waren er erg weinig mensen, Piet Pouwels: Waren er misschien teveel prijzen? Als er niet spontaan meer belangstelling is, moet er dan nog een herhaling van de uitnodiging komen.
Dick Huisman: moeten er wel prijzen zijn.
Knut Gramser: Moet er een ondergrens zijn van het aantal mensen?
Tiny van Gaal: Als er activiteiten afgeschaft worden houdt alles op
Concept evenementen overzicht 2017
Evenementen:
*Wie wil de wandeltocht organiseren? Er wordt via de mail gekeken of er iemand kan?
*Fietstocht en feestavond, op 17 juni. Het bestuur heeft bedacht om het jubileumfeest aansluitend aan de fietstocht
te doen. Om bij de Truckstop ons feest te houden, een BBQ of een buffet. In principe is de ALV akkoord. In het Nestbericht voor Pasen komt een aankondiging en een verzoek om aan te geven of je wel of niet komt. Mensen die niet
mee fietsen kunnen uiteraard later aansluiten.
*De fietstocht wordt georganiseerd door Piet en Tom.
*23 september. Dit is de nationale burendag, willen we hier iets mee?
*KKK avond, Rob en Piet en Theo organiseren dit.
*St Maarten en St Nicolaas verzorgt de jeugdcommissie
*Op 30 december weer de oudejaarsborrel bij Theo
1. Rondvraag
Nelly Pingen: Is 23 september een optie voor de feestavond mochten er op 17 juni veel niet kunnen.
Tiny en Agnes geven aan de wandeltocht wel te willen organiseren.
Als je weet dat iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt, geef dat even door aan Koos van Gaal of Augustin Jillissen, dan
zorgen zij voor een bezoekje, kaart oid. Augustin en Koos krijgen hiervoor een ledenlijst.
2. Sluiting
Het bestuur heeft dit jaar een bloemetje en een lekkere fles wijn aangeboden aan Ruud voor zijn, niet aflatende,
werkzaamheden voor de buurtvereniging.
Theo sluit de vergadering om 21.10 uur.
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