Nieuw Bergen, 13 februari 2006
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig:
Huub van Zuylen
Ruud Tönnissen
Tiny van Gaal
Aline van Mil1
Nel1 v. Gorp
Dorien Kole
Jan Urselmann
Alie van Eldik

Sonja Thomson
Jos Remmen
Nellie Groot
Nelly Janssen
Peter Kole
Nelly Custers
Matt Pingen
Lennart Reen

Roy van Dyck
Hennie du Porto
Klaas Groot
Koos Visser
Anny Linders
Frans Custers
Nelly Pingen
Peter Vousten

Afgemeld: Angelique van Zuylen, Irma Basten, Annie Visser
Rik en Yvon Simons, Monique Tönnissen, Roger du Porto, Stuart Thomson
Silvie Remmen, Ton en Marian Derkx, Thys en Lianne Geurts, Mia Muller, Jos
Jillissen, Hanneke en Ger Streutjes, Piet en Maria Hesen, Miep
Koenen, Bianca en Danny Rutten, Kees en Corine Vane, Koos van Gaal
Ovenin%
Jos Remmen opent de vergadering om 20.10 uur en heet een ieder van harte welkom
(26 personen hebben zich afgemeld).
Notulen Algemene Ledenvergadering van 14-2-2005:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notulist
J a a ~ e r ~ l bestuur:
ag
Onze voorzitter presenteert het jaarverslag, hieronder volgt een samenvatting:
01-01-2005: de uitbreiding van onze buurtvereniging met twee straten was een
feit en we mochten 48 nieuwe leden meetellen in ons ledenbestand
14-02-2005: Algemene Ledenvergadering in de aula van de brede school
22-05-2005: Wandeltocht
18-06-2005: Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
14-10-2005: Kletskienkwisavond
28-10-2005: 8 jarig bestaan van onze vereniging
04-12-2005: bezoek van Sint en Piet aan de buurtleden
30-12-2005: ge Oudejaarsborrel
Het geboortebord heeR tweemaal in een voortuin geprijkt, respectievelijk bij Kyra
Cornelissen en Suus de Frankrijker.
Er hebben zich 8 leden afgemeld als lid van onze vereniging.
Er is een aantal malen een attentie overhandigd aan zieke buurtbewoners
Alle leden hebben op hun verjaardag een kaart van het bestuur ontvangen.
Twee leden hebben de vierdaagse van Nijmegen uitgelopen.

Er is tweemaal een attentie gegeven voor 80 jarigen.
Ook heeft elk huishouden een kerstkaart van het bestuur ontvangen.
Er is een actie geweest om met korting naar het Zoo Parc Overloon te gaan.
(20 buurtleden hebben hiervan gebruik gemaakt)
We hebben 3 communicantjes mogen feliciteren.
In verband met het bekostigen van onze buurtspeelplaats hebben we als vereniging
onze medewerking verleend aan het tot stand komen van de sr>onsoring.Hiertoe
zijn er diverse contacten geweest met de brede school "de samensprong", de gemeente,
de provincie en stichting Synthese. In verband hiermee is er een totaalbedrag van circa
f: ?b000,00 onze rekening gepasseerd.
Het bestuur heeft 6 x vergaderd. Het nestbericht is 5x verschenen
J a a ~ e r ~ l Jeu-d:
ag
Sonja Thomson krijgt het woord
Sonja besprak de verschillende jeugdactiviteiten:
26-03-2005 knutselactiviteit voor pasen
27-08-2005 speeltuinbezoek Wanroyse Bergen
07-1 0-2005 bowlen en lasergamen bij Taurus in Velden
11-1 1-2005 knutselmiddag en lampionnenoptocht i.v.m. Sint Maarten
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 Koos Visser en Klaas Groot
Het ziet er allemaal keurig uit. Huub wordt wordt bedankt voor
het correct en overzichtelijk bijhouden van de kas. Voor akkoord werd door Koos
Visser en Klaas Groot op 25 januari 2006 ondertekent.
Vaststellen contributie 2006:
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, de leden gaan hiermee akkoord.
Beeroting 2005:
Huub van Zuylen deelt het overzicht uit en geeft toelichting
Aantal buurtleden is per 1 januari 2005 toegeiomen met 4 8 k bedrag wat
genoemd woord voor de speeltoestellen staat fictief op de begroting. Het batig
saldo bedroeg op 31-12-2005 f:1322,87.
Bestuursverkiezing:
Jos Remmen is aftredend en herkiesbaar. Jos geeft aan te willen blijven dit wordt door
de leden goedgekeurd.
Hennie du Porto is aitredend en herkiesbaar. Hennie geeft aan te willen blijven dit wordt
door de leden goedgekeurd.
Huub van Zuylen is aftredend en herkiesbaar. Huub geeft aan te willen blijven dit wordt
door de leden goedgekeurd.
Op enig moment in de toekomst breekt er een periode aan dat een bestuurslid/of leden
aangeven af te treden en zich niet herkiesbaar te stellen en aangeven dat het "roer dient te
worden overgenomen"

Verkiezing kascontrolecommissie:
Koos Visser treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor zijn bijdrage.
Kiaas Groot wordt voorzitter. Paul de Frankrijker wordt nummer 2.
Koos Visser meldt zich aan als reserve.
PAUZE
Voorstellen bestuur en vooruitblik 2006:
Jos Remmen bespreekt als volgt:
A.
Er is een verzoek gekomen van de Familie Krebbers wonende op de hoek van
de St. Antioniusstraat/Jan Steenstaat om lid te mogen worden van onze vereniging.
Er wordt met de aanwezige leden van gedachten gewisseld en gestemd hoe hier
mee om te gaan. Na stemming wordt het voorstel van een gastlidmaatschap
voor deze familie akkoord bevonden .
B.
Voor de jeugd zal er voor deelname aan bepaalde (duurdere) activiteiten een
financiële bijdrage worden gevraagd.
C.
Teruggave van leningen aan de tentverbetering.
Afgesproken is dat jaarlijks € 225,OO aan leningen zal worden terugbetaald. Na een
willekeurige trekking ontvangen de volgende leden hun lening in maart 2006 terug:
Fam. M. Linders, Fam. Ruhl, Fam.Geurs, Fam. Simons en de heer W. Schut.
D.
De evenementenkalender 2006 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. Op de voorlopige kalender
komen de volgende aanvullingen: organisatie wandeltocht Mie van Eldik en Mine
van Mill. Organisatie fietstocht Tiny van Gaal en Huub van Zuylen.
E.
Er zal een nieuw (aangepast) huishoudelijk reglement worden gemaakt.
Voorstellen door de leden:
Klaas Groot heeft een "voorstel" ingediend voor het Nestbericht. Klaas en Huub
geven beiden aan dat er een "vernieuwing "plaats dient te vinden in de redactie
van "het nestbericht". Roger de Porto en Dorien Kole geven aan hierin geïnteresseerd te zijn.
Mededeling:
Jos Remmen heeft afgelopen week Gerrie Ebbing in het zonnetje gezet en een bloemetje
overhandigt voor haar ondersteuning bij de wandeltochten de afgelopen jaren.
Rondvraag:
Er zijn geen vragen.
Sluiting:
Jos Remmen bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 21.40 uur
Notulist: Ruud Tönnissen

