Nieuw Bergen, 9 februari 2004
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig:
Huub van Zuylen
Ruud Tönnissen
Peter Vousten
Jos Remmen
Hennie du Porto
Yvon Simons
Koos Visser
Annie Visser
Hans Jacobs
Klaas Groot

Nellie Groot
Maria Hesen
Piet Hesen
Bertina Klabbers
Mia ten Haaf
Nelly Janssen Denx
Miep Koenen
Dorien Kole
Anny Luiders
Marianne Lemstra

Annie Peer Van Dijk
Tonnie de Brouwer
Theo v.d. Biggelaar
Roger du Porto
Danny Rütten
Wiel Ruhl
T i y van Gaal
Henk Peer
Lia Oomen
Lianne Geurts

Afgemeld: Angelique Van Zuylen, Richard Klabbers, Rik Simons, Monique Tönnissen
Monique en John Bleeck, Silvie Remmen, Marja Vousten, Anja Wolters, Koos
van Gaal.
Opening:
Jos Remmen opent de vergadering om 20.05 uur en heet een ieder van harte welkom.
(10 personen hebben zich afgemeld). Speciale dank aan de brede school voor het beschikbaar
stellen van de aula.
Notulen Alcl.cmcncLcdenverpadenncl.van 10-02-2003:
Dc notulen worden gocdgckeurd en vastgesteld, met dank aan de notuliste.
Jaarverslap bestuur:
Onze voorzitter presenteert het jaarverslag, hieronder volgt een samenvatting:
10-02-2003: Algemene Ledenvergadering
- in de aula van het Mavo gebouw.
18-05-2003: wandeltocht
12-06-2003: Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
17-10-2003: Bingoavond
28-10-2003: 6 jarig bestaan van onze vereniging
30-1 1-2003: Zwarte pieten actie
06-12-2003: Deelname fondsenwerving Brede school
30-12-2003: Oudejaarsborrel
In 2003 hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze leden
Theo Muller en Jan ten Haaf. Het geboortebord is geplaatst bij de
Familie Rutten in verband met geboorte dochter Lara. De familie van der Maazen
begroet als nieuw lid van onze vereniging. Een aantal leden hebben
hun lidmaatschap opgezegd gekregen namens de vereniging.Driemaal is er een bezoek
gebracht wegens ziekte. Alle leden hebben een verjaardagskaart o n w g e n met hun
verjaardag. Per gezin is er een kerstkaart verspreid. Er was een 50 jarjg huwelijk
van de familie Poels. Drie leden werden 80 jaar. Het bestuur heefi 7 x vergaderd.
Monique Bleeck heeft haar bestuurstaken tijdelijk opgeschort i.v.m. studie. Het nestbericht
is 5x verschenen. Ieder gezin heeft nieuw exemplaar van he€huishoudelijk reglement
ontvangen.

Jaarverslag Jeugd:
Peter Vousten krijgt het woord
19-04-2003: Paasactiviteit
11-07-2003: Bowlmgactiviteit
06-09-2003: overdekte speeltuin Hemelrijk
Jaarverslag Nestbericht:
Klaas Groot doet namens de redactie verslag.
Er kan wederom teruggekeken geworden naar een succesvoljaar 2003 aangaande
kopie voor het Nestbencht. Bijzondere aandacht voor Jopie Claassen welke de
redactie regelmatig van kopie heeft voorzien.
Financieel verslag:
Huub van Zuylen reikt het financieel verslag uit en geeft duidelijke uitleg.
Er zijn geen vragen.
Verslag kascontrolecommissie:
Hans Jacobs doet verslag en bedankt Huub voor het correct en overzichtelijk
Bijhouden van de kas. Voor akkoord werd door Wilbert Cornelissen en Hans
Jacobs op 19jaiiUan 2004 ondertekend.
Vaststellen contributie 2004:
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, de leden gaan hiermee akkoord.
BegroVmg 2004:
Huub van Zuylen deelt het overzicht uit en geeft toelichting. Er zijn geen vragen.
Bestuursverkiezing:
Het bestuur blijft onveranderd.
Verkiezing kascontrolecommissie:
Hans Jacobs treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor zijn Inzet.
Wilbert Cornelissen wordt voorzitter. Koos Visser wordt nummer 2.
Klaas Groot meldt zich aan als reserve.
Voorstellen 2004 en vooniitbli 2004:
Jos Remmen bespreekt als volgt:
A.
Temggave van leningen aan de tentverbetering. Afgesproken is jaarlijks
€ 225,OO aan leningen zal worden terugbetaald. Na een willekeurige trekking
ontvangen de volgende leden hun lening in maart 2004 terug: Theo v.d. Biggelaar en
Agnes de Jong, Danielle en Piet van Berlo, Marianne en Arie Lemska, Nico en Gees
Kater, Frans en Mia van de Vight, Koos en Annie Visser, Math en Mme van Mil1 en
tenslotte Piet en Maria Hesen.

Activiteitenkalender 2004 is dit jaar nog niet uitgereikt aan de leden.
De reden hiervan is een teruglopend aantal leden .
per activiteit.
Dit kan een aantal redenen hebben.
Aan de leden worden ideeën gevraagd voor nieuwe activiteiten. Hier volgt een
samenvatting: boogschieten bij de schutterij."Handwerk/ fancy fair i.p.v. bingoavond.
De mogelijkheid wordt geopperd om een enquete hierover te houden.
Door de leden wordt geconcludeerd dat de georganiseerde activiteiten nog
interessant genoeg zijn. Nieuwe voorstellen blijven welkom.
Bij het eerstvolgende nestbericht zal een evenementenkalender worden bijgevoegd met
voorstellen van geplande activiteiten voor het jaar 2004 en opgeroepen worden voor
eventuele organisatoren.
C.
Door de gemeente is er een wijwilligersverzekerhg afgesloten voor vrijwilligerswerk.
Het bestuur gaat bekijken of deze voldoende dekking biedt zodat de huidige WA verzekering
eventueel in 2005 kan komen te vervallen.
D.
Fondsenwerving buurtspeelplaats.
Inmiddels zijn er door synthesemet schildersnest een 10tal fondsen aangeschreven
m.b.t . de inrichting van de buurtspeelplaats. Deze correspondentie is namens de
buurtvereniging verzonden. Het kan zijn dat er incidenteel beroep gedaan gaat worden
op buurtleden m.b.t. zelfwerkzaamheden betreffende de inrichting van deze speelplaats.
E.

Het bestuur oppert het idee om onze buurtvereniging uit te breiden met een aantal
straten: Paulus Potter Straat en de Jan Steenstraat.
Dit heeft &jke voor- en nadelen. Via een stemming onder de aanwezige leden met 23
stemmen voor wordt het voorstel aangenomen de bewoners van de Paulus Potterstraat en
de Jan Steenstraat aan te schijven of er animo is voor lidmaatschap
van onze buurtvereniging. Afhankelijk van het animo zal er in een later stadium een
definitieve
beslissing worden genomen..
Voorstellen door de leden:
Er zijn geen voorstellen binnengekomen.
Mededeling:
Jos Remmen zet Miep Koenen in het zonnetje en overhandigt een bloemetje.
Rondvraag:
Er zijn geen vragep.
Sluiting:
Jos Remmen bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 21.50 uur.
Notulist: Ruud T6nqi5s9p

