Bergen, 10.02.2000
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig:
Yvon Simons
Hennie du Porto
Koos Visser
Annie Peer
Nellie Groot
Peter Kole
E. Heuts v. Beveren
Maria Hesen
Gees Kater
Aimeldineen:
Fam. Lomme
Angelique van Zuylen
Roger du Porto
John Bleeck
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Jos Remmen
Huub van Zuylen
Annie Visser
Henk Peer
Ruud Tönnissen
Donen Kole
Miep Koenen
Bertina Klabbers
Nico Kater

Peter Vousten
Monique Bleeck
Nelly Janssen-Derix
Klaas Groot
Wilbert Cornelissen
Math Linders
Martin Koenen
Ramona Ebus

Fam. Ruhl
Fam. Geurts
Gavin du Porto

Fam. De Brouwer
Fam. Van Gaal
Rik Simons

O~ening:
Jos Remmen (voorzitter) opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte
welkom. Het bestuur zal over het jaar 1999 verantwoording afleggen aan de leden, het
jaarverslag zal worden gepresenteerd.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 11.02.1999:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notuliste.
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Jaarverslae bestuur:
Jos Remmen presenteert het jaarverslag, beknopt als volgt:
11.02.99: Algemene Ledenvergadering in Centrum De Vennen.
03.04.99: paaseieren zoeken voor de jeugd.
02.05.99: wandeltocht.
12.06.99: fietstocht, aansluitend feestavond.
28.08.99: speeltuin.
09.10.99: spellenmiddag voor de kinderenljeugd.
22.10.99: bingoavond.
05.12.99: Zwarte Pieten aktie.
30.12.99: oudejaarsborrel.
Verder werd het vernieuwde geboortebord 3 maal in de buurt geplaatst. De meeste leden
ontvingen een eigen verjaardagskaart en alle buurtbewoners ontvingen een kerstkaart.
De volgende nieuwe leden werden geworven: Jurgen Behet en Gina Wollmer, Fam. Keltjens,
Fam. Ebus, Patrick van den IJssel en Melanie Duif, Fam. Heuts van Beveren, Dhr. Schut.
Twee maal werd er een bloemetje overhandigd, als steuntje in de rug. Het bestuur heeft 9
maal vergaderd en het Nestbericht kwam 6 maal uit.
Jaarverslag ieued:
Peter Vousten krijgt het woord: Anita Ruhl, Agnes de Jonge en Peter organiseerden als eerste
aktiviteit het paaseieren zoeken. Op 28 augustus gingen 17 kinderen en 7 ouders naar
speeltuin Hemelrijk. Hier werd voor het eerst de wisselbeker gewonnen door Yvonne

Keltjens. Op 9 oktober vond de spellenmiddag in de buurt plaats, en deze is zeker voor
herhaling vatbaar. Tot slot won Stan Remmen tijdens de oudejaarsborrel de wisselbeker.
Jaarverslag redaktie Nestbericht:
Klaas Groot krijgt het woord en vertelt, dat ons buurtblad al een leuk gevarieerd blad is
geworden. Er zijn enige vaste rubrieken tot stand gekomen, zoals ,,Ik geef de pen aan". Er
doen verschillende reakties de ronde in de buurt van ,,een leuk blaadje" tot ,,er staat veel onzin
in". De redaktie gaat op dezelfde manier door.
Financieel iaaiverslag:
H u u b van Zuylen reikt het financieel verslag uit aan de leden en geeft gelegenheid tot
kontrole en het stellen van vragen. Er zijn geen onduidelijkheden, Jos bedankt Huub en geeft
het woord aan Henk Peer.
Verslag kaskontrolecommissie:
Henk Peer en Math Linders hebben de kas op 2 februari gekontroleerd en in orde bevonden.
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Vaststellen contributie 2000:
De contributie blijft ongewijzigd.
Begroting 2000:
O.l.v. Huub van Zuylen wordt de opstelling doorgenomen.
Bestuursverkiezing:
Vice-voorzitter Hennie d u Porto deelt mede, dat Jos Remmen en Yvon Simons aftredend en
herkiesbaar zijn. De leden zijn akkoord met hun aanblijven.
Jos deelt mede, dat Tony de Brouwer als bestuurslid bedankt, hij ontvangt een symbolisch
applaus en een bloemetje zal nog worden overhandigd. Tiny van Gaal heeft zich als
bestuurslid beschikbaar gesteld en dit wordt akkoord bevonden.
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Verkiezing kaskontrolecommissie:
Henk Peer treedt af en wordt namens het bestuur bedankt voor zijn medewerking. Math
Linders wordt voorzitter, Koos Visser wordt nummer 2. Martin Koenen meldt zich aan als
reserve.
Mededeling:
Anita Ruhl en Agnes de Jonge beeindigen hun werkzaamheden in de jeugdcommissie. Zij
worden bedankt en ontvangen een symbolisch applaus, een bloemetje zal worden bezorgd.

Voorstellen bestuur en vooruitblik 2000
Er wordt een beroep gedaan op de leden zich aan te melden voor algehele inzetbaarheid, of
voor één aktiviteit in het bijzonder.
H u u b van Znylen presenteert de evenementenkalender 2000 en plaatst de oproep aan de
leden zelf met een voorstel te komen. Bij het organiseren van een aktiviteit kan men altijd
rekenen op steun van het bestuur en er is natuurlijk het draaiboek.
Voorstellen door leden:
Er worden geen voorstellen gedaan

Mededeling:
Jos maakt van de gelegenheid gebruik Klaas Groot en bloemetje aan te bieden, daar hij het
jaar 1999 de redaktie Nestbericht is gaan versterken.
Rondvraag:
H e n k Peer deelt mede, dat de geplande fietstocht op 8 juli midden in de vakantie valt.
Voorlopig blijft deze datum gehandhaafd, daar in juni het EK-voetbal plaatsvindt.
Mevr. Peer bedankt het bestuur voor haar verjaardagskaart.
Koos Visser vraagt of het bestuur heeft geinformeerd bij de Gemeente, daar komputers voor
verenigingen goedkoop beschikbaar worden gesteld. Daar de bestuursleden in het bezit zijn
van een komputer werd geen navraag gedaan. Alsnog zal informatie worden ingewonnen,
misschien kan een komputer bij Klaas Groot (redaktie Nestbericht) worden neergezet.
Naar aanleiding van deze laatste vraag vertelt Jos, dat hij bij de Gemeente navraag zal doen
i.v.m. een subsidie van F0,75 per lid van een buurtvereniging.
Mededelingen:
Vraag: kunnen we meedoen aan de carnavalsoptocht van 2001? Ideeen zijn welkom.
Een bloemetje wordt klaargezet voor Drika, de kosteres, voor de goede verzorging van de
lokatie.
Sluiting:
Jos Remmen bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 21.45 uur.
Notuliste: Monique Bleeck

