Nieuw Bergen, 26 febmari 2007
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig:

Piet Hesen
Agnes de Jonge
Lennard Reen
Klaas Groot
Annie Peer
Nel1 van Gorp
Tiny van Gaal
Jos Jilisen
Yvon Simons
Thijs Geurt
Riny Buddiger

Maria Hesen
Aline van Mil
Greet Poels
Nellie Groot
Jan Urselmann
Bertie Gramser
Frans Custers
Huub van Zuylen
Hennie du Porto
Roy van Dijck
Ruud Tönnissen

Yvonne Krebbers
Alie van Eldik
Koos Visser
Henk Peer
Nelly Janssen
Peter Vousten
Nelly Custers
Sonja Thomson
Peter Kole
Jos Remmen

Afgemeld: Hans en Anja Wolters, Miep Koenen, Toon en Marian Derks, Silvie Remmen,
Annie Visser, Nellie Pingen, Danny en Bianca Rutten, Ger en Hanneke Streutjes,
Rik Simons, Jurgen en Sandra van Opbergen, Stuart Thomson, Irma van Dijck, Mia ten
Haaf, Augustin Jilisen, Monique Tönnissen, Angelique van Zuylen en Roger du Porto.
Opening:
Jos Remmen opent de vergadering om 20.10 uur en heet een ieder van harte welkom.
(22 personen hebben zich afgemeld). Jos noemt in zijn openingsrede dat onlangs op
tragische wijze ons buurtlid Math Pingen om het leven is gekomen. Namens de
buurtvereniging is er een bloemstuk gekomen voor de uitvaartdienst en crematie van Math
Jos noemt dat dit jaar onze buurtvereniging 10 jaar bestaat.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 13-2-2006:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Jaarverslag bestuur:
Onze voorzitter presenteert het jaarverslag, hieronder volgt een samenvatting:
13-02-2006: Algemene Ledenvergadering in de aula van de Samensprong
2 1-05-2006: Wandeltocht
17-06-2006: Jaarliikse fietstocht met aansluitend de feestavond
05-10-2006: B U U ~Sarnensprong dag
13-10-2006: Kletskienkwisavond
28-10-2006: 9 jarig bestaan van onze vereniging
03-12-2006: GEEN sint en piet bezoek aan de buurt
30-12-2006 10eOudejaarsborrel

De financiële afwikkeling rondom de buurtschoolspeelplaats is dit jaar afgerond.
Er is een kortingsactie voor het Zoo parc Overloon geweest
Het Nestbericht is 4 maal verschenen. De redactie van het nestbencht is gewisseld
van samenstelling en het nestbericht heeft een andere lay out gekregen
Het geboortebord heeft 1 maal in een voortuin gestaan bij Jet van Opbergen.
Het welkomstbord heeft op 3 adressen gestaan. Deze 3 adressen zijn ook lid geworden.
Er hebben zich 3 leden afgemeld als lid van ome vereniging. Er hebben zich 9 nieuwe
leden aangemeld voor onze vereniging.
Er is een aantal malen een attentie overhandigd bij ziekte of verblijf in het ziekenhuis.
Alle leden hebben op hun verjaardag een kaart van het bestuur ontvangen.
Ook heeft elk huishouden een kerstkaart van het bestuur ontvangen.
Er is een attentie gegeven voor een 80 jarige. Er zijn attenties overhandigd ter gelegenheid
van een huwelijk, een 25 en een 50 jarig huwelijk.
Buurtlid Frans van de Vigt is koninklijk onderscheiden.
Het bestuur heeft 7 keer vergaderd.
Jaarverslag Jeugd:
Sonja Thomson krijgt het woord.
Sonja besprak de verschillende jeugdactiviteiten:
15-04-2006 knutselactiviteit en speurtocht voor pasen
02-09-2006 speeltuinbezoek Dippie Doe in Best
06-10-2006 bowlen en lasergamen bij Taurus in Velden
10-11-2006 knutselmiddag en lampionnenoptocht i.v.m. Sint Miarten
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 Klaas Groot en Paul de Frankrijker
Het ziet er allemaal keurig uit. Huub wordt bedankt voor
het correct en overzichtelijk bijhouden van de kas. Voor akkoord werd door Klaas
en Paul de Frankrijker op 20 februari 2007 ondertekend.
Vaststellen contributie 2007:
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, de leden gaan hiermee akkoord.
Begroting 2007:
Huub van Zuylen deelt het overzicht uit en geeft toelichting.
Het bedrag voor de speeltoestellen staat fictief op de begroting
Het batig saldo bedroeg op 3 1-12-2006 € 1783,16.
Bestuursverkiezing:
Voorzitter: Jos Remmen is aftredend en herkiesbaar. Jos geeft
aan te willen blijven dit wordt
door de leden goedgekeurd.
Bestuurslid Yvon Simons is aftredend en herkiesbaar. Yvon geeft aan te willen blijven dit
wordt door de leden goedgekeurd.
Bestuurslid: Jos Remmen is aftredend en herkiesbaar. Jos geeft aan te willen blijven dit wordt
door de leden goedgekeurd.

Op enig moment in de toekomst breekt er een periode aan dat een bestuurslidfof leden
aangeven af te treden en zich niet herkiesbaar stellen en aangeven dat het "roer dient te
worden overgenomen"
Verkiezing kascontrolecommissie:
Klaas Groot treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor zijn bijdrage.
Paul de Frankrijker wordt voorzitter. Koos Visser wordt nummer 2.
Tiny van Gaal meldt zich aan als reserve.
PAUZE
Voorstellen bestuur en vooruitblik 2007:
Jos Remmen bespreekt als volgt:
A.
Er wordt uitvoerig stil gestaan bij het 10jarig bestaan op 28-10-2007.
Er wordt gebrainstormd wat we zouden kunnen gaan doen.
Unaniem wordt door de leden vastgesteld dat dit een gezamenlijke activiteit
moet worden waar jong en oud aan kunnen deelnemen.
De volgende ideeën worden door de aanwezige leden geopperd:
-Brunch bij Marcel Wahlen in Siebengewald
-Uit eten bij een eetgelegenheid in Nieuw Bergen (Truck Stop13 reeënlden Asseldonck)
-Organiseren van een activiteit in Bergen
-Ontbijt op 't Heyderbos te Heyen
-Brunch op buurtschoolspeelplaats terrein
-Met fietsíhuifkarlte voet diverse eetgelegenhedenbenaderen er op elke locatie iets
anders nuttigen
-Brunch bij blokhut van Jong Nederland
-Openluchtmuseum bezoek
-Rondleiding op vliegveld Niederrhein
Tot eind mei hebben de leden de tijd om ideeën bij het bestuur aan te dragen.
Er wordt tijdens de jaarvergadering besloten om een commissie in het leven te
roepen voor het l 0 jarig bestaan. Agnes de Jonge en Yvonne Krebbers melden zich
spontaan voor de commissie aan.
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.
Dit jaar zullen de laatste leningen aan de laatste schuldeisers worden terugbetaald.
(Fam Oomen, Fam. Van Zuylen; Fam. Tönnisseu, en mevrouw Koeneu)
Huub deelt wel mee dat er voor de toekomt een bedrag gereserveerd gaat worden
voor reparatiekosten aan de tent.
D.
De evenementenkalender 2007 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: meehelpen (verzorgen catering) wandeltocht Alie van
Eldik en Aline van Mill. Organisatie fietstocht Rik Simons en ??????????
De sinterklaasactiviteit 2007 zal een andere opzet gaan krijgen. Er wordt gedacht

l

om sint en Piet op een centrale plaats te laten komen waarbij de buurtleden en buurt enlof
eventuele kleinkinderen aanwezig zijn.
De oudejaarsborrel op 30-12-2007 zal op een andere locatie plaats gaan vinden
Na overleg met alle aanwezige leden stellen Riny Buddiger en Sonja Thomson spontaan
hun oprit ter beschikking
E
Er zal een nieuw (aangepast) huishoudelijk reglement worden gemaakt en worden
verspreidt bij het eerstvolgende nestbericbt
Voorstellen door de leden:
Er wordt door de oudere buurtleden gewaagd iets speciaals te gaan doen voor de ouderen
in 2007. Er worden allerlei ideeën genoemd: klompjesgolf, oud hollandsche spelen,
kaartmiddagfavond, kienen, varen op een boot, museum de locht Melderslo.
Jos stelt de vraag wie dit wil gaan mee organiseren. Geen van de aanwezige leden geeft op dit
moment aan deze kar te willen gaan trekken.
Er wordt een oproep geplaatst voor een ouderactiviteit in bet Nestbericht wie deze mee wil
gaan organiseren
Mededeling:
Jos Remmen zet Roger d u Porto in het zonnetje voor zijn inzet de afgelopen jaren
Jos Remmen zet Huub van Zuylen in het zonnetje voor zijn inzet vanaf de start
van de buurtvereniging tot en met de dag van vandaag.
Beide heren ontvangen een bloemetje.
Rondvraag:
Er zijn geen wagen.
Sluiting:
Jos Remmen bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 22.00 uur
Secretaris: Ruud Tönnissen

