Nieuw Bergen, 5 februari 2001
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezi~
Jos Remmen
Peter Vousteil
Monique Bleeck
Dorieii Kole
Roger du Porto
Nellie Groot
Maria Hesen
Wilbert Cornelissen
Aiiita Ruhl
Afmeldingen:
Fam. Ebus
Gees en Nico Kater

Huub van Zuylen
Yvonne Simons
Peter Kole
Marian Lemstra
Koos Visser
Mevr. Janssen Derix
Miep Koenen
Annie Linders
Annie Peer
Bianca Rutten

Tiny van Gaal
Henny du Porto
Thijs Geiirts
Arie Lemstra
Klaas Groot
T. v.d. Vight
Koos van Gaal
Stien Lerissen
Henk Peer
Bettina Klabbers

Fam. Lomme

Mia Muller

Ooening:
Jas Remmen opent de vergadering om 20.05 uur. Het is leuk dat de lokatie nu midden in de
buurt is, er zijn zelfs twee leden meer dan verleden jaar. Het bestuur zal over het jaar 2000
verantwoording afleggen aan de leden, het jaarverslag zal worden gepresenteerd.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 10.02.2000:
Jos Remmen heeft bij de Gemeente navraag gedaan over de subsidie van FL 0,75,00 voor
leden van een buurtvereniging. Deze kan worden aangevraagd voor de aanschaf van een
langdurige versiering. Wij hebben hiervan afgezien, daar eerst de faktuur moet worden
ingediend en men, na kontrole van de faktuur, eventueel in aanmerking komt voor een
vergoeding.
Aan de hand hiervan de volgende tip van dhr. Van de Vight: vanaf 01 .01.2001 kan er bij de
afdeling Welzijn van de Gemeente een verzoek om subsidie worden gedaan, t.b.v.
kinderaktiviteiten. Het bestuur zal hier achteraan gaan.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notuliste.
Jaarverslag bestuur:
Jas Remmen presenleert het jaarverslag, beknopt als volgt:
10.02.2000: Algemene Ledenvergadering in de vergaderzaal van de kerk in Bergen.
07.05.2000: wandeltocht.
08.07.2000: fietstocht, aansluitend feestavond.
27.10.2000: bingoavond.
28.10.2000: vlagdag ter gelegenheid van het 3-jarig bestaan van de buurtvereniging.
03.12.2000: Zwarte Pieten aktie.
05.12.2000: verspreiding enquête.
30.12.2000: oudejaarsborrel.
Verder is het bestuur twee maal op kraamvisite geweest en werd het geboortebord één maal
geplaatst. Hel welkomstbord werd grondig opgeknapt en drie maal geplaatst,
De volgende nieuwe leden mochten wij verwelkomen: Frans en Mia van de Vight, Fred,
Hilke, Peter en Marc Vogels, Arie, Marian, Arjan en Robin Lemstra, Huub Heuts en Elly van
Beveren, Wil Schut. Mevr. Janssen Posselt heeft bedankt als lid.

Er werd één maal voor een huwelijk versierd. De tent werd 8 maal geplaatst cq. verhuurd.
Alle leden hebben een verjaardagskaart ontvangen.
Drie keer werd een VVV-bon uitgereikt, één maal werd een beterschapskaart bezorgd.
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd en het Nestbericht is 5 keer verschenen.
Jaarverslag ieugd:
Monique Bleeck krijgt het woord en doet als volgt verslag uit:
22.04.2000: Paasaktiviteit.
17.06.2000:jeugd d i s c o .
12.08.2000: speeltuin.
11.11.2000: spellenmiddag.
De wisselbeker werd gewonnen door Jesse Bleeck en Stephanie Keltjens.
De enquête heeft enige leuke suggesties opgeleverd.
Jaarverslag redaktie Nestbericht:
Klaas Groot brengt kort verslag uit, de redaktie gaat op dezelfde manier door,
Enauête Nestbericht:
Klaas Groot moet konkluderen dat slechts 19 leden het formulier hebben ingeleverd.
Dit
geeft geen indruk van de vereniging in zijn geheel. Er zal in 2001 wederom een enquête
worden gehouden en wij hopen dan om meer inzendingen.
Financieel verslag:
Huub van Zuylen reikt het financieel verlsag uit aan de leden en geeft gelegenheid tot
kontrole en het stellen van vragen. Hel verslag wordt door Huub gezamenlijk doorgenomen.
Jos bedankt Huub en geeft het woord aan Math Linders.
Verslag- kaskontrolekommissie:
Math Linders en Koos Visser hebben de kas op 30 januari 2001 gekontroleerd en in orde
bevonden.
Vaststellen kontributie 2001:
De kontributie blijft ongewijzigd
Begrotilig 2001 :
O.l.v. Huub van Zuylen wordt de begroting doorgenomen
Bestnursverkiezine:
Jas Remmen blijft de voorzitter van de buurtvereniging. Peter Vousten en Monique Bleeck
zijn aftredend en herkiesbaar. De leden zijn akkoord met hun aanblijven.
Verkiezing kas-kontrolekommissie:
Math Linders treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor zijn medewerking. Koos Visser
wordt voorzitter, Martin Koenen wordt nummer 2. Marian Leinstra meldt zich aan als
reserve.

Voorstellen bestuur en vooruitblik 2001:
Huub van Zuylen deelt de evenementenkalender uit en de volgende wijziging wordt
doorgevoerd: de wandeltocht wordt verzet naar 20 mei i.v.m. moederdag op 13 mei.

De uitslag van de enquête ligt ter inzage bij het bestuur. Van de 48 woningen zijn er 19
inzei~diiigen.De volgende enquête zal persoonlijk bij de leden aan huis plaatsvinden.
M.b.t. de Zwarte Pieten aktie wordt medegedeeld, dat deze ook bij opa's en oma's aan de deur
komen, voor de (k1ein)kinderen. Als aanvulling wordt medegedeeld, dat deze laatste aktie op
2 december 2001 zal plaatsvinden.
Voorstellen door leden:
Geen.
Mededeling:
Jos Remmen zal bij de Gemeente nahaken i.v.m. vermelding in de gemeentegids. Er zou
iemand van de Gemeente aankomen, dit is echter niet gebuerd.
Rik Simons wordt in het zonnetje gezet, hij heôft de organisatie van een akiiviteit
overgenomen.
Rondvraa-:
Anita Ruhl stelt voor bij verlate terugkomst van een uitstapje een ketting irt werking te
stellen, zodat de ouders tijdig geinfomeerd zijn. Het bestuur zal deze tip ter harte nemen.
Sluitino:
Jos Remmen sluit de vergadering op 21.40 uur en bedankt de leden voor hun komst. Uit
naam van Koos Visser bedanken de leden het bestuur voor hun inzet.
Notuliste: Monique Bleeck

