Nieuw Bergen, 15 febmari 2005
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig:
Huub van Zuylen
Ruud Tönnissen
Miep Koenen
Annie Peer
Bas van Mil
Donen Kole
Ger Streutjes
Math Linders
Nelly Janssen
Paul de Frankriiker
Greet Poels

Peter Vousten
Hennie du Porto
Piet Hesen
Henk Peer
Koos van Gaal
Anny Linders
Danny Rütten
Roger du Porto
Nellie Groot
Sonja Thomson

Monique Bleeck
Jos Remmen
Maria Hesen
Thijs Geurts
Aline van Mil
Lennart Rheen
Wiel Ruhl
Nel van Gorp
Klaas Groot
Rinie Buddiger

Afgemeld. Angelique Van Zuylen, Richard en Bertina Klabbers, Koos en Annie Visser
Rik en Yvon Simons, Monique Tönnissen, John Bleeck, Nel Derix, Knud en
Bertie Gramser, Silvie Remmen, Marja Vousten, Ton en Marian Derh,
Martin en Nellie Pingen, Jan en Tony Urselmann, Wilbert Cornelissen,
Tiny van Gaal, Mia ten Haaf.
Opening:
Jos Remmen opent de vergadering om 20.15 uur en heet een ieder van harte welkom
(23 personen hebben zich afgemeld) .
Stemming uitbreiding buurtvereniging:
Er wordt gestemd over de uitbreiding met de Jan Steenstraat en Paulus Potterstraat.
Alle zittende leden gaan akkoord m 2 de uitbreiding. Genoemde straten worden toegevoegd
aan het huishoudelijk reglement. Elk gezin ontvangt binnenkort een nieuw exemplaar hiervan.
Vervolgens nemen alle aanwezigen formeel deel aan de vergadering.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 09-02-2004:
Er wordt een vraag gesteld over de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Door het
bestuur wordt geantwoord, dat na afweging van belangen, er vastgesteld is de huidige WA
verzekering te handhaven
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notulist.
Jaarverslag bestuur:
Onze voorzitter presenteert het jaarverslag, hieronder volgt een samenvatting:
09-02-2004: Algemene Ledenvergadering in de aula van de brede school
14-03-2004: Bezoek aan de brandweerkazerne van Bergen
16-05-2004: Wandeltocht
20-05-2004: Vlagdag vanwege communicanten in de buurt
28-05-2004: Kortingsactie entreebewijzen Zoo Parc Overloon
10-07-2004: Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
22-10-2004: Kletskienkwisavond

28-10-2004 7 jarig bestaan van onze vereniging
28-1 1-2004 Zwarte pieten actie
30-12-2004 Oudejaarsborrel
Er heeft diverse correspondentie en contact plaatsgevonden tussen de vereniging
en de fondsenwerver van synthese m b t de buurtschoolspeelplaats
De uitbreiding van de buurtvereniging is in 2004 voorbereid Op 13 september 2004
heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in de brede school Dit was
een geslaagde avond Het geboortebord heeft dit jaar werkloos op stal gestaan
De familie van Dijk is welkom geheten als lid van onze buurtvereniging
De tent is tweemaal verhuurd en is gebruikt bij onze eigen activiteiten
Alle leden hebben op hun verjaardag een kaart van het bestuur ontvangen
Ook heeft elk huishouden een kerstkaart van het bestuur ontvangen
Er was een 50 jarig huwelijk Bij een aantal zieke buurtleden zijn beterschapskaarten
bezorgd Jeugdlid Sjors Wolters is uitgeroepen tot jeugdprins van de Belhamels
Drie buurtleden hebben met succes de vierdaagse van Nijmegen uitgelopen
Het bestuur heeft 8 keer vergaderd
Het nestbericht is 5 keer verschenen
Jaarverslag Jeugd:
Peter Vousten krijgt het woord
10-04-2004: Paasactiviteit
11-06-2004: Klompjesgolf en Oude Hollandse spelen
11-09-2004: Pretpark Toverland Sevenum
06-1 1-2004: Lampionnen knutselen en lampionnentocht
Jaarverslae Nestbericht:
Klaas Groot doet namens de redactie verslag.
Er kan wederom teruggekeken worden naar een succesvol jaar 2004 aangaande de
kopie voor het Nestbericht. Opgemerkt wordt dat de mbriek "Ik geef de pen aan .. ."
nog prima loopt. Slecht l x is dit verzuimd in tijdsbestek van 5 jaar!.
Met de zinsnede ''schijf ook eens wat" stopt het jaarverslag van het nestbericht
Financieel verslag:
Huub van Zuylen reikt het financieel verslag uit en geeft duidelijke uitleg.
Er zijn geen vragen.
Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrole heeft dit jaar plaatsgevonden door Wilbert Cornelissen
en Koos Visser. Het ziet er allemaal keurig uit. Huub wordt wordt bedankt voor
het correct en overzichtelijk bijhouden van de kas. Voor akkoord werd door Wilbert
Cornelissen en Koos Visser op 24 januari 2005 ondertekend.
In verband met de afivezigheid van Wilbert en Koos leest Jos het verslag voor.
Vaststellen contributie 2005:
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, de leden gaan hiermee akkoord.
Begroting 2005:
Huub van Zuyleu deelt het overzicht uit en geeft toelichting.
Aantal buurtleden is per 1 januari 2005 toegenomen met 40. Aantal uitgaven zijn

aangepast. Er komt een opmerking over de wijziging van het bedrag wat bestemd is voor
de jeugd. Huub deelt mede dat door uitbreiding van de buurt er meer kinderen
zijn wat tot gevolg heeft ook hogere uitgaven voor jeugdactiviteiten zullen komen.
Bestuursverkiezing:
Jos Remmen is aftredend en herkiesbaar. Jos geeft aan te willen blijven dit wordt door
de leden goedgekeurd.
Ruud Tönnissen is aftredend en herkiesbaar. Ruud geeft aan te willen blijven dit wordt
door de leden goedgekeurd.
Monique Bleeck is aftredend en niet herkiesbaar. Monique wordt gecomplimenteerd voor
haar inzet de afgelopen jaren.
Peter Vousten bedankt. Peter wordt gecomplimenteerd voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Sonja Tbomson heeft zich als kandidaat aangemeld voor bet bestuur. De leden
gaan akkoord. Wij heten Sonja van harte welkom bij het bestuur.
Verkiezing kascontrolecommissie:
Wibert Cornelissen treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor zijn bijdrage
Koos Visser wordt voorzitter. Klaas Groot wordt nummer 2.
Paul de Frankrijker meldt zich aan als reserve.
Jeugdcommissie
Voor de jeugdcommissie zijn nieuwe mensen nodig die zich bezig willen houden
met zaken op de rails te zetten voor de jeugd. Van de aanwezige leden komt hier
geen reactie op Peter en Monique willen wel op de achtergrond mee (blijven)
doen
PAUZE
Voorstellen bestuur en vooruitblik 2005:
Jos Remmen bespreekt als volgt:
A.
Voor de jeugd zal er voor deelname aan bepaalde (duurdere) activiteiten een financiële
bijdrage worden gevraagd.
B.
Er zal een nieuw (aangepast) huishoudelijk reglement gemaakt worden (o.a. uitbreiding
buurt). Dit wordt verspreid onder alle leden.

C.
Teruggave van leningen aan de tentverbetering.
Afgesproken is dat jaarlijks € 225,OO aan leningen zal worden terugbetaald. Na een
willekewige trekking ontvangen de volgende leden hun in maart 2005 terug: Marian
van Schilt, Peter en Dorien Kole, Tony de Brouwer, Peter en Marja Vousten, Jos
en Silvie Remmen, Hennie en Roger du Porto, Richard en Bertina Klabbers, Fons en
Wilma Lomme.
D.
Het Logo van de buurtvereniging wordt aangepast. Een voorbeeld wordt getoond.
E.
De evenementenkalender 2005 wordt besproken en data worden vastgelegd. Voor
bepaalde activiteiten hebben we de hulp nodig van buurtleden. Gevraagd wordt
of er nu al mensen zijn die zich hier voor willen opgeven. Hierop komt geen

respons
Voorstellen door de leden:
Er zijn geen voorstellen binnengekomen
Mededeling
Jos Remmen zet Peter Vousten in het zonnetje en overhandigt een bloemetje.
Rondvraag:
Er zijn geen vragen
Sluiting:
Jos Remmen bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 21.30 uur.
Notulist: Ruud Tönnissen

