CONCEPT
Nieuw Bergen, 25 februari 2008
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig:
Lia Oomen
Alie van Eldik
Aline van Mil

Peter Vousten
Hennie du Porto
Nel van Gorp
eur Koos van Gaal

De&e Der
Roger du Porto
Klaas Groot
Frans van de Vight
Nellie Janssen
Mia ten Haaf
Math Linders

Annie Peer
Henk Peer
Heer van Soest
Jos Jillissen
Sonja Thomson
Frans Custers

Thijs Geurts
Jos Remmen
Nellie Pingen
Theo vd Maazen
Yvonne Krebbers
Paul de Frankrijker
Huub van Znijlen
Ruud Tönnissen
Roy van Dijck
Yvonne Simons

Afgemeld: Hay en Marriëte Keltjens, Miep Koenen, Jurgen en Sandra van Opbergen.
Piet en Maria Hesen, Mia Muller, Bianca en Danny Rutten, Rik Simons,
Silvie bmmen, Stuart Thomson, Rinie en Albert Buddiger, Marian Derks,
Lennard Rheen, Nellie Groot, Lian Geurts, Kees en Corine Vane, Linsie de
Frankrijker, h a van Dijck en Monique Tönnissen. &W V@@&+
u
ûpening:
Jos Remmen opent de vergadering om 20.15 uur en heet een ieder van harte welkom.
(2&personenhebben zich áfgemeld). Jos geeft aan dat het bestuur kan terugkijken op
een tevreden verenigingsjaar. De voorzitter geeft aan dat er na deze vergadering gelegenheid
is om onder het genot van een drankje na te praten.
Notulen Al~emene1.edenvereaderinevan 26-02-2007:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Jaarverslae bestuur:
Onze voorzitter presenteert het jaarverslag, hieronder volgt een samenvatting:
26-02-2007: Algemene Ledenvergadering in de aula van de brede school
20-05-2007: Wandeltocht
23-06-2007: Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
07-10-2007: Viering l 0 jarig bestaan met Heilige mis en een grandioze
feestmiddag
28-10-2007: officiëje datum 10jarig bestaan van onze vereniging
30-1 1-2007: Sinteri;lpasbezoek in de brede school
30-12-2007: Oudejaarsborrel.
Er is een kortingsactie voor het Zoo Parc Overloon geweest.
Het Nestbencht is 6 maal verschenen. Het geboortebord heeft l x in een voortuin
geprijkt bij Liam Rutten. Het weikomstbord heefî op een aantal adressen gestaan ter
verwelkomine van nieuwe buurt. Naar aanleiding van het tragische overliiden van Math
Pingen is er een attentiebezoek door een afvaardiging van heibestuur afgelegd. We hebben

4 nieuwe leden verwelkomt.
Er is een aantal maal een attentie overhandigt bij ziekte of verblijf in het ziekenhuis.
Er is 2 maal een kraamvisite afgelegd namens de vereniging.
Alle leden hebben op hun verjaardag een kaart van het bestuur ontvangen.
Er is 3 maal een extra attentie gegeven aan en 80 jarige.
Er zijn attenties overhandigd ter gelegenheid van een 50 jarig huwelijk.
Het bestuur heeft 7x vergaderd.
Jos geeft aan dat de kletskienkwisavond dit jaar niet doorgegaan is in verband
met de activiteiten die gekoppeld waren aan het 10jarig bestaan. Het bestuur vindt
het vervelend dat er een aantal mensen tevergeefs op de geplande datum zijn komen
opdagen.
Jaarverslag Jeugd:
Sonja Thomson krijgt het woord
07-04-2007: Paasactiviteit
02-06-2007: speeltuinbezoek Klein Zwitserland
12-10-2007: speurtocht voor de oudere jeugd
11-11-2007: knutselmiddag en st maarten optocht
30-11-2007: Sinterklaasactiviteitin de brede school
Financieel verslag:
Huub van Zuylen reikt het financieel verslag uit en geeft duidelijke uitleg.
Dat de het eindbedrag in de begroting negatief uitvalt heeft te maken met de
Uitgaven ivm het l 0 jarig bestaan. Er zijn geen vragen.
Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrole heeft dit jaar plaatsgevonden door Paul de Frankrijker en
Koos Visser. Het ziet er allemaal keurig uit. Huub wordt bedankt voor
het correct en overzichtelijk bijhouden van de kas. Voor akkoord werd door Paul de
Frankrijker en Koos Visser op 21 februari 2007 ondertekend.
leest h e h e t verslag voor.
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, de leden gaan hiermee akkoord.
Begroting 2008:
Huub van Zuvlen deelt het overzicht uit en geeft toelichting.
De bijdrage &erband met onderhoud ~ ~ e e l ~ e s t e lvan
l e ngemeente en school staat
Fictief op de begroting. In verband met de extra uitgaven ivm het 10jarig bestaan
bedraagt ons batig saldo op 31-12-2007 nog € 876,61
Bestuursverkiezing:
Jos Remmen is aftredend en herkiesbaar. Jos geeft aan te willen blijven dit wordt door
de leden goedgekeurd.
Sonja Thomson is aftredend en herkiesbaar. Sonja geeft aan te willen blijven dit wordt
door de leden goedgekeurd.
Roy van Dijck is aftredend en herkiesbaar. Roy geeft aan te willen blijven dit wordt door
de leden goedgekeurd.
Huub van Zuijlen is aftredend en niet herkiesbaar. Huub wordt gecomplimenteerd voor zijn
inzet de afgelopenjaren.

Martin van Mil heeft zich als kandidaat aangemeld voor het bestuur. De leden
gaan akkoord. Wij heten Martin van harte welkom bij het bestuur.
Ruud gaat de taak als penningmeester van Huub overnemen. De functie van
secretaris is nu vacant. Deze wordt ingevuld door een van de zittende bestuursleden op de
volgende bestuursvergadering.
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Verkiezing kascontrolecommissie:
Paul de Frankrijker treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor zijn bijdrage.
Koos Visser wordt voorzitter. T i y van Gaal wordt nummer 2.
Huub van Zuijlen meldt zich aan als reserve.
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Voorstellen bestuur en vooruitblik 2005:
Jos Remmen bespreekt als volgt:
A.
Hennie houdt de attentiebezoeken bij. Als er iemand ziek is of is opgenomen in een
Ziekenhuis geef dan dit aan haar door.
B.
Yvonne coördineert het bezoeken van nieuwe buurtbewoners. Zij zal schakelen met
de nieuwe bewoners over het lidmaatschap en het plaatsen van het welkomstbord.
C.
Met name voor de activiteiten voor de oudere jeugd kan er een eigen bijdrage worden
gevraagd.
D.
Bij bijvoorbeeld de sintactiviteit zijn ook de oudere leden van harte wekom.
E.
Alle leningen van de tent zijn terugbetaald. De tent is volledig eigendom van de vereniging.
E.
Voorgesteld wordt om de wandeltocht in 2008 te splitsen in een "zwaardere" en een "lichtere"
versie. Bij deze zwaardere versie ligt het accent op wandelen. Bij de lichtere versie wordt
de flora en fauna besproken. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
F.
De evenementenkalender 2008 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. Denise De kx geeft aan bepaalde
E
zaken mee te willen gaan organiseren.
De fietstocht wordt georganiseerd door de groep winnaars van 2007 (Thijs GeurtsIJos
Jillissen)
De oudejaarsborrel heeft door omstandigheden wederom op de oprit van Hennie en Huub
plaatsgevonden. Jos naagt of leden bereid zijn na te denken om hun oprit hiervoor
beschikbaar te stellen en dit door te geven aan het bestuur. Er wordt gevraagd om een
toiletvoorziening (met name bij het straatfeest en de oudejaarsborrel). David Commandeur
geeft aan dat in uitzonderlijke situaties, als voorbeeld oudere hulpbehoevende buurtleden, het
privétoilet tijdens het straatfeest beschikbaar te willen stellen.
Er komt een opmerking om het straatfeest aaneensluitend achter de fietstocht te laten
plaatsvinden. Het bestuur neemt deze opmerking mee.

Daarnaast wordt er onder de aanwezige leden geturfd waar de voorkeur naar uitgaat een
Buffet via een cateraar of een barbecue.
16 leden geven de voorkeur aan een buffet.
12 leden geven de voorkeur aan een barbecue.
Het bestuur neemt dit ter overweging mee en zal dit bij de organisatie van het straatfeest
Bespreekbaar maken.
Er wordt een vraag gesteld of de overgebleven consumptiebonnen nog geldig zijn. Hier
bestaat enige onduidelijkheid over. Het bestuur komt hier nog op terug.
Voorstellen door de leden:
Er zijn
geen
"
- voorstellen binnengekomen. Denise Derckx noemt als voorbeeld bloemschikken
of sjoelen. Jos stelt de vraag wie dit wil gaan organiseren en als kartrekker te willen gaan
functioneren. Geen van de aanwezige leden geeft aan op dit moment hier het voortouw in
te willen gaan nemen.
Mededeling:
Jos Remmen zet Huub van Zuijlen in het zonnetje in verband met zijn taak als
penningmeester gedurende l0 ja& en zijn tomeloze inzet achter de schermen. Huub ontvangt
een oorkonde met daarop de titel "Lid van verdienste"
Rondvraag:
Huub vraagt wat er gaat gebeuren met de spullen van de buurtvereniging die op dit moment
nog zijn opgeslagen bij hem in de garage. Denk ook aan het beheer tent. Er wordt gevraagd
of er buurtleden ruimte ter beschikking hebben
Sluiting:
Jos Remmen bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 22.00 uur.
Er wordt nagepraat onder het genot van een drankje.
Secretaris: Ruud Tönnissen

