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Beste buurtgenoten.
En wat een winter was het. Koude records verbroken, warmterecords en olympische records. Wat hebben WE het goed gedaan!
De lente begon niet al te best, maar wie weet worden hier ook wel
weer wat records verbroken.. Nog wat cm. sneeuw,( mag van mij).
En dan heel langzaam naar zo’n graad of 24. Dat is dan voor mij
ook weer warm genoeg.
Maar gelukkig hebben we over het weer helemaal niets te zeggen.
Zoals jullie zien zijn er weer wat activiteiten en hopelijk worden
daar ook wat records verbroken. Dus… geef je op!!
Onze eerste jeugdactiviteit zit er al weer op. Dat was hun paasuitje.
Een verslag komt in het volgende nestbericht.
Wij feliciteren dhr. Piet Hesen met zijn negentigste verjaardag. Piet,
je bent nu het oudste lid van onze vereniging en hopelijk blijf je dat
nog lang.
We verwelkomen ook vier nieuwe leden, n.l. Diny en Frans Arntz
en Marie-Thérèse en Jacques Jacobs.
We hopen dat we jullie ook zullen tegenkomen bij onze activiteiten.
Rest mij nog nog eenieder mooie en zonnige paasdagen toe te wensen.
Hennie.
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ALV 2018 Buurtvereniging Het Schildersnest d.d.20-2-2018
Aanwezig:
Hennie Du Porto
Nelly Pingen
Koos Streutjes
Nelly Custers
Knud Gramser
Koos Visser

Marianne Derkx Sonja van de Logt
Paul de Frankrijker
Tiny van Gaal
Frans Custers
Wilbert Cornelissen
Piet Pouwels
Thea Pouwels
Augustin Jullissen
Jos Jillissen

Afgemeld:
Manon Peltzer Tanja & Erik Dekker
Familie Geurts Marijke & Ger Arts
Roger du Porto Martin van Mil

AnnemarieWijnhoven
Monique & Ruud Tönnissen
Willem en Virginia Jansen

Theo van der Maazen
Koos van Gaal
Femke Hoegen
Theo van de Biggelaar
David Commandeur

Cocky & Dick Huisman
Yvon Tönnissen
Kees en Corin Vane

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00uur.
2. Notulen algemene ledenvergadering 21 februari 2017
Geen opmerkingen.
3. Jaarverslagen
Bestuur
In 2016 heeft de vereniging 4 (extra) Nestberichten uitgegeven, wat het totaal brengt op 111.
Er zijn afgelopen jaar enkele bestuurs-bijeenkomsten geweest. M.n. richting jubileumfeest. E.e.a. is via e-mail geregeld binnen het bestuur.
Het welkomsbord is gebruikt en we hebben een gezellige KletsKienKwizavond gehouden in de Samensprong. De fietstocht, het jubileumfeest en de oudejaars borrel 2017 zijn druk bezocht in prima sfeer, gezien het vertrek van de laatste gasten.
Het geboortebord heeft bij Mitch gestaan. Het Welkomsbord bij de fam. Van Mill.
Er zijn verschillende kaartjes verspreid bij verjaardagen en bezoekjes gebracht bij ziekte en geboorte.
Jeugdcommissie:
Geen paasactiviteit, te weinig aanmeldingen.
Geen speeltuin, veel kinderen hadden een feestje, is volgend jaar wel weer de bedoeling
St Maarten ging wel door, maar met 3 kinderen maar veel aanmeldingen om snoepjes te komen halen. De tocht duurde bijna 2,5 uur.
Sinterklaas met 6 kinderen, goed gelukt, erg gezellig, er is ook een foto van in het nestbericht geplaatst.
Oudere jeugd is naar een escape room geweest met social deal, 7 kinderen deden mee.
Financieel verslag:
Er is een klein verlies vanwege het jubileumfeest. Dit is vorig jaar in de ALV goedgekeurd.
Kascontrolecommissie:
De kascomissie is heel tevreden. Alles is prima in orde. Er is 0,08 te veel in kas.
Websitecommissie:
Er zijn een aantal evenementen waarvoor je je niet kon aanmelden via de website door persoonlijke omstandigheden
en tijdgebrek van commissieleden. Dit is nu weer in orde, en de aanmeldingen kunnen ook weer via de site.
4. Vaststellen contributie 2018
De contributie is vastgesteld op hetzelfde bedrag.

5. Begroting 2018
De begroting wordt goedgekeurd, omdat er ook nog wat overblijft in de begroting kan er in overleg wel een aanpassing gemaakt worden mocht de jeugd meer activiteiten hebben.
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6. Bestuursverkiezing
Bestuurslid aftredend en herkozen Sonja van de Logt
Bestuurslid aftredend en herkozen Ger Arts
Martin had vorig jaar al aangegeven wel op te willen houden. Er heeft zich nog niemand gemeld.
Er wordt gemeld dat Martin nog steeds ziek is. Maria Hesen is revaliderende.
Ook bij vrolijke gelegenheden gaan zij langs als hiervan melding gemaakt wordt. Bv. 40 jarig huwelijk.
7. Verkiezing kascontrolecommissie 2018
Virginia wordt voorzitter, Koos Visser wordt 2e lid, Knud Gramser wordt reserve lid.
8. Voorstellen bestuur en vooruitblik 2018
Er is een verzoek om twee gezinnen als gastlid te verwelkomen. We hebben het over Frans en Diny Arntz en Marie
Therese en Jacques Jacobs. Dit wordt goedgekeurd door de vergadering.
Concept evenementen overzicht 2018 wordt aangepast en goedgekeurd.
Tijdens de feestavond 2 jaar geleden hebben een aantal vrijwilligers georganiseerd. Vorig jaar is besloten tijdens de
feestavond dat de winnaars van vorig jaar de fietstocht van 2018 organiseren. Dit zijn Yvonne, Monique, Knud, Frans
en Leonie.
De wandeltocht wordt een week vervroegd naar 15 april. Agnes de Jong wordt door Theo aangemeld. Nelly Pingen
helpt ook mee.
De oudere jeugd activiteit houden we even in beraad.
9. Voorstellen, schriftelijk ingediend door leden voor aanvang van de algemene vergadering
Er zijn geen voorstellen ingediend.
10. Rondvraag
David: kan de digitale evenementen kalender doorgestuurd worden? Dit doet Theo.
Kunnen de inschrijfformulieren/uitnodigingen eerder aangeleverd worden bij David,
de site gezet kunnen worden. Graag ruim voor uitgave van het
Nestbericht.
Paul: Voor Burendag kun je met een goed plan 500 euro subsidie krijgen.
Femke: Kan een gastlid wel plaats nemen in een commissie? Dit kan.

zodat ze eerder op

Het bloemetje gaat dit jaar naar de jeugdcommissie.
11. Sluiting Theo sluit de vergadering om 21.45uur.
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Hallo ALLE buurtgenoten.
Zondag 15 april gaan we weer wandelen.
Jong of oud , het is goed te lopen.
We hebben gekozen voor een mooie route.
We verwachten jullie om 9.30 uur met auto bij Theo en Agnes,
Jacob Ruysdaelstaat 3.
Natuurlijk zorgen wij voor koffie en iets erbij!
Wie wil er met de auto rijden of heeft nog plaats, we willen het horen.
Opgeven voor maandag 9 april bij:
Hennie du Porto
Jozef Israelstraat 13

Naam: …………………………………………………..
Aantal personen: …………..
Auto:

JA / NEE.

Meerijden:

JA / NEE.
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