Sinds 2005

Notulen ALV 2011

Buurtvereniging “Kerneelhoven”

Datum
Vrijdag 18 januari 2013
Locatie
Zaal centraal Nederweert
Aanwezigen Namens het bestuur: Frank Bakkers (voorzitter), Sandra Timmermans (vicevoorzitter), Rose-Anne Feijen(Penningmeester) Bas van Grimbergen
(secretaris) Laura Moonen, Marc Wullems, Thijs Douven. Vanuit de buurt
waren een 5 tal volwassenen aanwezig.
Afwezig
Betreft
Algemene ledenvergadering Buurtvereniging ‘de Kerneelhoven’

1.

Om 19.45 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

De voorzitter blikt terug op de activiteiten welke georganiseerd zijn in 2012, dit
waren:
- ALV met nieuwjaarsborrel
- Bowlen
- Pasen
- Jeugdactiviteit (de Warre)
- Barbecue met volleybaltoernooi
- Burendag (Happen en trappen)
- St. Maarten
- St. Nicolaas
De activiteiten worden vergezeld van een aantal foto’s.

3.

Het financieel jaarverslag over 2012 wordt door de penningmeester
gepresenteerd. Het financiële jaaroverzicht is in januari 2013 gecontroleerd door
Patrick Altena en Peter van Setten en akkoord bevonden. Er wordt aan de
aanwezige leden decharge gevraagd voor de penningmeester over 2012. De
decharge wordt verleend. John Heldens is bereid om volgend jaar plaats te nemen
in de kascontrole. Vervolgens behandelt de penningmeester het budget voor 2013.
Komend jaar proberen we om alweer te gaan reserveren voor het 10 jarig jubileum
in 2015.

4.

Op basis van het budget voor 2013 is ook de contributie voor 2013 vastgesteld op
€ 20 per gezin. De contributie is daarmee gelijk gebleven t.o.v. 2012. Contributie is
verplicht voor deelname aan activiteiten. Daarnaast kan er per activiteit altijd nog
een eigen bijdrage gevraagd worden.

5.

Vervolgens worden de activiteiten besproken welke de buurtvereniging van plan is
te organiseren in 2013, dit zijn:

6.

- Bowlen (24 feb)
- Paaseieren rapen (31 maart)
- Jeugd /familie activiteit (26 mei)
- Sportdag / Barbecue (14 en 15 juni)

- Burendag (22 september)
- St. Maarten (11 november)
- St. Nicolaas (30 november)
7.

De voorzitter neemt het woord terug en gaat over naar het volgende onderwerp:
‘de bestuursverkiezing’. Dit jaar zijn 2 bestuursleden afgetreden, te weten: Bas
van Grimbergen en Thijs Douven. Zij hebben zich niet herkiesbaar gesteld.
Maartje Creemers zal toetreden tot het nieuwe bestuur.
Hierna neemt Bas het woord over en zal nog even terugblikken op het afscheid
van Herman van de Broek van verleden jaar. Herman wordt op een ludieke manier
in het zonnetje gezet en krijgt een attentie overhandigt. Daarna richt Frank zich tot
Thijs en Bas en ook zij krijgen een attentie aangeboden voor gewezen diensten.
De voorzitter meldt dat we nog graag een bestuurslid willen en dat we ook nog
vrijwilligers zoeken voor oud papier en andere activiteiten .

8

De voorzitter sluit de vergadering om 20:15 uur en dankt iedereen hartelijk voor
zijn/haar komst!

