Nieuw Bergen, 10 feb&

2003

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezip:
Jos Remmen
Yvon Simons
Monique Bleeck
Koos van Gaal
Henk Peer
. Nellie Groot
Annie Peer-Van Dijk
Fons Lomme
J. Poels
Maria Hesen
Afgemeld:

Huub van Zuylen
Hennie du Porto
Mia Muller de Best
Tiny van Gaal
Frans v.d. Vight
Klaas Groot
Math Linders
Hans Jacobs
Piet Hesen
Miep Koenen

Ruud Tönnissen
Peter Vousten
Wilbert Comelissen
Tony de Brouwer
Nellie Janssen-Denx
Koos Visser
Roger du Porto
Thijs Geurts
Greet Poels

Donen en Peter Kole, Anita en Wiel Ruhl, Marianne Lemstra, John Bleeck, Rik Simons,
Monique Tönnissen, Angélique van Zuylen, Silvie Remmen, Marja Vousten

Opening
Jos Remmen opent de vergadering om 20.05 uur en heet een ieder van harte welkom en bedankt de 11 personen,
die zich hebben afgemeld Vanavond wordt het lustnunjaar besproken en afgesloten, tevens zullen de voorstellen
voor het jaar 2003 worden gepresenteerd.
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Notulen Aleemene Ledenvergadering van 04.02.2002:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notuliste,
Jaarverslas bestuur
Onze voorzitter Jos presenteert het iaarverslag, beknopt als volgt:
04.02.2002: ~ l g e m e n ~edenvergaderin~
e
in de aula & de ~t.fozefschool.
26.05.2002: wandeltocht.
08.06.2002: jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond.
18.10.2002: bingoavond.
27.10.2002: lustrumontbijt.
28.10.2002: $-jarig bestaan van ,,Het Schildersnest."
02.12.2002: Zwarte Pieten actie.
30.12.2002: oudejaarsborrel.
Het geboortebord werd in 2002 niet geplaatst, het welkomsbord wel bij de Fam. Wolters. Eén lid heefi zich
afgemeld. De tent werd d.m.v. schenkingen en leningen in een nieuw jasje gestoken, echter is in 2002 niet
verhuurd geweest. Drie buurtleden werden bezocht i.v.m. ziekte, alle leden ontvingen een verjaardagskaart, per
huishouden werd een Kerstkaart verspreid. Er was Bén 50-jarig huwelijk en één 25-jarig huwelijk. Drie leden
werden 80 jaar, één buurtlid overleed in 2002. Het bestuur heeft 7 maal vergaderd, het Nestbericht kwam 5 maal
uit.
Jaarverslag ieugd
Monique Bleeck krijgt het woord:
30.03.2002: Paasactiviteit
24.05.2002: Lasergame
24.08.2002: speeltuin l Toverland
02.11.2002: knutselmiddag.
Jaarverslag Nestbericht
Namens de redaktie doet Klaas Groot als volgt verslag:
Er kan tevreden teruggekeken worden op het&j 2002. Melanie heeft de vereniging helaas verlaten, Klaas doet
een oproep voor een nieuwe vaste medewerker.
Financieel verslap
Huub van Zuylen reikt het financieel verslag uit en geefì uitleg. Er zijn geen vragen.
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Verslag kascontrolecommissie:
Bij afwezigheid van Marianne Lemstra doet Hans Jacnbs verslag en bedankt hij Huub voor het correct en
overzichtelijk bijhouden van de kas. Voor akkoord werd door beide op 29.01.2003 ondertekend.
Vaststellen contributie 2003
Voorgesteld wordt de contributie niet te veranderen, de leden gaan hiermee akkoord.
Beerotinn 2003
Hnub van Zuylen reikt het overzicht uit en neemt deze met de leden door. Er zijn geen vragen.
Bestuursverkiezing
Het bestuur blijfî onveranderd.
Verkiezing kascontrolecommissie
Marianne Lemstra treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor haar inzet. Hans Jacobs wordt voorzitter,
Wilbert Cnrnelissen wordt nummer 2, Koos Visser meldt zich aan als reserve.

Voorstellen bestuur en vooruitblik 2003
Jos Remmen bespreekt als volgt:
A. Bij bepaalde activiteiten van de jeugd kan een eigen bijdrage gevraagd kan worden.
B. Introducees van buurtleden kunnen een ,,Gastlidmaatschap" aangaan en zo meedoen aan activiteiten. Zij
hebben echter geen stemrecht. Dit zal in het Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd. Eventueel is ook
een bijbetaling per activiteit een mogelijkheid.
C. Teruggave van de leningen aan de tentverbetering: Hnub vermeld dat de totale lening € l .125,00 bedraagt.
Afgesproken is dit in 5 jaar terug te betalen, zodat nu € 225,00 zal worden temgbetaald. Na een willekeurige
trekking ontvangen de volgende leden hun lening in maart 2003 terug: John en Monique Bleeck, Klaas en
Nellie Groot, Patrick van den Ijssel en Melanie Duif, Hans en Tineke Jacobs, Hay en Mariette Keltjens,
Theo en Mia Muller, Danny en Bianca Rutten en tot slot Hany van Well.
D. De evenementenkalender wordt uitgereikt, waarbij wederom een oproep wordt gedaan voor andere
organisatoren.
Voorstellen door de leden
Er zijn geen voorstellen.
Mededeling
Jos Remmen zet Tiny van Gaal in het zonnetje en overhandigt een bloemetje.

>

Rondvraag
Maria Hesen vraagt of de wandeltocht eens alleen voor de volwassenen georganiseerd kan worden en dan in een
ander gebied. Het bestuur zal dit voorstel zeker ter harte nemen.
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Jos Remmen bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 21 .l5 uur
Notulist: Monique Bleeck

