Nieuw Bergen, 4 lebriiari 2002
NOTULEN ALGEMENI? LEDENVERGADERING
Aaiiwezim:
Jos Remnicii
I'cler Voiislc~i
Monique Blccck
P;iirick vsii dcii ?sscl
I l í i i i ~ i yRiitir.11
l'niiy dc Rroii\vcr
Dorieii I<olc
Klaas Grooi
Greet Poels
Aiiiiic Peer
Fi-aiis van der Viglit

Hiiiib van Zuylen
Yvoiiiie Sinions
Koos Visser
Wiel Ruhl
Ru~idTöiiiiissen
Marianne Lemstra
MiiiIi Liiiders
Nellie Groot
J . Poels
Bcrtiiia Klabbers
Piet Hesen

Tiny van Gaal
Henny du-Porto
Rob Ebus
Wilbert Cornelissen
Lianne Geurts
Roger du Porto
Annie Visser
Koos van Gaal
Henk Peer
Hans Jacobs

Ooeiiing
.los Reiiiiiicn cipciii tlc vcrgaderiiig oiii 20.10 uur en lieet eer1 ieder van harte welkom.
Vaiiavo~itlzal Iiei vierde jaar van de biiurtvermigingworden afgesloten, tevens zullen de
voorsielleii voor liel koiiieiide jaar wordcii gepreseiiteerd.
Notulcii Algeiiieiic I,ctlciivcreaderiiip. viiii 05.02.2001
Jns komt terug op <Ievolgeiide twee punten:
Onze buurivci-eniging komt niet in aanmerking voor gemeentesubsidie voor
ki~idei-;ikliviieilcii,daar wij niet ;i;in de kriteria voldoen.
Er is i i i liei jaar 2001 geeii eiiqiiele aan de deur gehouden, daar de enquete van
verleden jaiir uitgebreid werd verwerkt. De persoonlijke enquete is alleen uitgesteld.
De iioluleii uvorcleii gocdgekeurd en vasigesteld, met dank aan de notuliste.
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Jauiverslag besluur
J o s Reminen prcsentcert het jaarverslag, beknopt als volgt:
05-02-200:l: Algetilene Lcdenvergaderiiig i i i de aula van de St. Jozefschool.
20-05-200 l : \ ~ ~ I I I ~ I C I ~ I ~ C I I ~ .
09-06-2001 : l'ieisioclil, ;ieiislui~eiidfeesi;ivoiid.
19-10-200 1 : liingoavoiicl.
28-10-200 1 : vl;igdsg les gelegeiilieid van liet 4-jarig bestaan van onze buurtvereniging.
02- 12-200 l i Zwarle Pietcii aktie.
30-12-2001 : ootlcjaai.sborrel.
Geboorte- en welkoiiistbord werden beiden één maal geplaatst, het bestuur legde de
gebruikelijke visites af. Drie leden hebben zich afgemeld: Gavin du Porto en de Fam. Heuts Van Bevereii. Er wel-d één maal voor een huwelijk versierd. De tent werd 2 keer geplaatst /
verliuurcl. Eiiige bezoekjes wegeiis ziekte bij leden werden gebracht, tevens ontvingenalle
leden een vei:jaardagskaart. Iii de buurt was er één maal een 50-jarig huwelijk en één maal een
25-jarig liuwelijk. Op 17.08.2001 nanieii wij afscheid van Mia van Well. Tot slot kwam het
Nestbericht 7 n;aal uil ei1 heeft liet bestuur 7 maal vergaderd.
Jaarvcislnc jcurcl
Monique Bleeck doei als volgt verslag:
14-04-2001: Paail>iuiicli

Y'

12-05-200 1 : h«c\dcii
25-08-200 l : speeltuiii
10-11-2001 : spellenmiddag.
Dc wissell~ckcr\vcrtl 6611iii;i;iI gewoiineii en wel door Jenny Ruhl.
Daar Iiet Iccl'lijtlsvcrscliiI groot is, z~illcii(Ie aktiviteiten meer gesplitst worden
.,.c'~- c ~ i v e r rcdiiktic
s l a ~ Nestbericlit

Klaas Groot Iirciigt kort verslag uit, de rcdaktie gaat op dezelfde manier door.
Fiiiaiicieel versl:ig
Hiiiih van Ziiylen reikt Iiet financieel verslag uit aan de leden, dit wordt kort doorgenomen
ei1 er is gelegeiilieid lot Iiet stellen vali vragen.
Verslap kascoiitrolccoiiiiiiissie
Knns Visser c11R4;iri;iiinc 1,einsti.a Iiclil~ende kas op 24 januari 2001 gekontroleerd en in
nrdc I ~ c v o I ~ ~I I I~ CcIIC~C I.I ~ ~ ~ i i ~ l i ~:iiii~
i i cdc
i i peiiningmeester.
l
Vaststelleii koiitributie 2002
I.v.m. de Euro wortlt de volgeiide wijzigiiig voorgesteld:
Eersie seiiioi-lid:
€ 13,OO
Tweede ei1 volgende seniorledeii: € 9,00
Jeugtl vaii '1 2 tot 18 jaar:
€ 5,OO
Jeugd tot '1 2 jaar:
€ 3,OO
I<indcrcii tot 3 jaar:
gratis
Dit voorstcl wortlt (looi-<IC leden goedgekeurd.
Bcriotiiie 2002
I-liiuh van Ziiylcn iicciiii siinieii met de Icdeii de begroting door.
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Bestu~irsverkicziii~
.Tos Reiiiiiicii hlijft de voorzitter vaii de buurtvereniging. Tiny van Gaal treedt af en wordt
voor zijii iiizet hecliinkt. Iíeiiny d11 Porto I~lijftbestuurslid. Ruud Tönnissen heeft zich als
bestuurslid aaiigciiield, de lede11gaaii Iiicrniee akkoord.
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Verkieziiie kas-koiilrolekotiimissie:
Koos Visser treedt a[ als voorzitter ei1 wordt bedankt voor zijn medewerking. Marianne
Ideiiisti-a wor<li vooi-ziíler, Hans Jacobs wordt nummer 2, Wilbert Cornelissen meldt zich
a;iii als reserve.

Voorstelleii bcstuur ei1 vooruitblik 2002
Jos Reiiiiiien bespreekt Iiet bedrag, dat tloor Iiet bestuur besteedt mag worden zonder
toesteiniiiiiig vaii de letleii. Dit wordt vastgesteld op € 1.000,OO. De leden ontvangen zo snel
iuogelijk eeii iiieuw H~iishoudelijkReglerneiit, waarin deze wijziging is aangegeven en tevens
de veraiideriiig oniireiit de kontributie. De aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement'
zulleii niei i i i strijd ziiii met de statuten.
Het voorstel om éCn Euro per Iiuishoudeii te geven als we rond gaan bij bv. een overlijden is
akkoord.

Dit jaar viert de buiirivereiiiging haar vijfde lustrum. Dit staat op de agenda bij de volgende
bestuiirsvergaderiiig. De leden wordt verzocht ideeën voor 1 maart a.s. bij Jos in te leveren.
Fluiih vaii Ziiylen <leeli <Ieeveiiemeiiteiikalender uit, waarbij Jos uitdrukkelijk verzoekt om
;iiitlcrc oi-g;iiiis;iioicii. I k iiiiciiitlelijkc tl;ii;i vaii tle evenemeiiteii worden in het volgende
Nesihcriclii ycl>l;i;iisi
Voorslelleii tloor tle Icclcii
Ei. zijti gecii voorsicllcii.
Mededelili:
,los Reiiiiiien zcl tlc Fani. Vati Zuyleii ei1 de Fam. Du Porto in het zonnetje en overhandigt
eeii bloeiiieije. d:i;ir i-ecds 5 aclitereeiivolgeiide jaren de oudejaarsborrel bij deze leden wordt
gcorg;~iiisccrtl.
Dc koiilril~~iiic~io~;~
;I.LIS?. ;illi;~leiibi,j HiiuI>,

c

Roiidvi-aag
Koos en Annie sielleii vooi- als 5-jarig liistrum: een fietstour met brunch. Het bestuur houdt
dii in gedacliicii.
Sluitiii.los Reiii~iiciisliiil tlc vcigaderiiig om 21.30 uur ei1 bedankt de leden voor hun komst.
Nol~ilisic:Moiiiqiie Hlccck

