Sinds 2005

Notulen ALV 2015

Buurtvereniging “Kerneelhoven”

Datum
Zondag 17 januari 2016
Locatie
NTC’72 Nederweert
Aanwezigen Namens het bestuur: Marc Wullems (voorzitter), Sandra Timmermans
(penningmeester), Rose-Anne Feijen(secretaris) MaartjeCreemers, Robert
Rademaker. Vanuit de buurt waren ongeveer 24 volwassenen en 22 kinderen
aanwezig inclusief aanhang bestuur..
Afwezig
Claudia Lemmen
Betreft
Algemene ledenvergadering Buurtvereniging ‘de Kerneel’

1.

2.

Om 15.15 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Een speciaal dankwoord aan de tennisclub dat zij de accommodatie en de banen
beschikbaar stelt voor deze activiteit.
De voorzitter blikt terug op de activiteiten welke georganiseerd zijn in 2015, dit
waren:
- ALV met film voor de jeugd
- Bowling
- Toneelvoorstelling
- Pasen
- Buurtfeest en volleybaltoernooi
- Jubileumfeest
- Filmavond
- St. Maarten
- St. Nicolaas
De activiteiten worden vergezeld van een aantal foto’s.
Er wordt aangegeven dat we op zoek gaan naar nieuwe/extra activiteiten voor de
doelgroep volwassen.
Daarnaast worden de papierophalers bedankt en aangeven dat er nog 1 vrije plek
is in het jaarschema.

3.

Het financieel jaarverslag over 2015 wordt door de penningmeester
gepresenteerd, en over 2014 is een positief resultaat van € 387,-.
Het eigen vermogen is € 3.219,71.Het eigen vermogen is afgenomen in verband
met de extra activiteit; het jubileumfeest. Hiervoor was € 1250 gereserveerd in het
verleden. Door goede budgettering/het positief resultaat is het eigen vermogen
echter maar met 862,30 afgenomen. Hierdoor blijft er ruimte om een extra
activiteit in te plannen in de komende jaren. Het financiële jaaroverzicht is in
januari 2016 gecontroleerd door Berend Jan Goldenbeld en Leo Ras en akkoord
bevonden. Er wordt aan de aanwezige leden decharge gevraagd voor de
penningmeester over 2015. De decharge wordt verleend. Evelien van de Boom is
bereid om volgend jaar plaats te nemen in de kascontrole. Vervolgens behandelt
de penningmeester het budget voor 2016. Komend jaar is begroot op basis van de
uitgaven in 2015..

4.

Op basis van het budget voor 2016 is ook de contributie voor 2016 vastgesteld op
€ 20 per gezin. De contributie is daarmee gelijk gebleven t.o.v. 2015. Contributie is
verplicht voor deelname aan activiteiten. Daarnaast kan er per activiteit altijd nog
een eigen bijdrage gevraagd worden. Voor betaling is een eigen overboeking
mogelijk en sinds 2013 bieden we ook automatische incasso aan. Vanaf 2016
bieden we alleenstaanden de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor 50%
kostenreductie. Ook wordt aangegeven dat er in 2015 gesproken is met enkele
bewoners van de wijk Hoebenakker om te kijken naar mogelijkheden voor
samenvoeging. Dit gesprek heeft in mei plaatsgevonden maar toh geen verder
vervolg gekregen. Uitgangspunt van onze vereniging is dat er voldoende
draagkracht moet zijn, (aanleveren vrijwilligers papier, bestuursleden etc) binnen
hoebenakker voor samengaan.

5.

Vervolgens worden de activiteiten besproken welke de buurtvereniging van plan is
te organiseren in 2016, dit zijn:
- Bowlen (21februari)
- Bijwonen toneelvoorstelling van de Krottepoffers (febr/maart)
- Paaseieren rapen (27 maart)
- Buurtfeest / grill (24 en 25 juni)
- Walking Dinner (ntb sept)\
- Filmavond (28 oktober)
- St. Maarten (11 november)
- St. Nicolaas (zondag 27 november)

6.

De voorzitter gaat over naar het volgende onderwerp: ‘de bestuursverkiezing’. Dit
jaar zijn er 3 leden die aftreden. Claudia Lemmen heeft zich in begin van 2015
afgemeld. Maartje stopt na 3 jaar actief te zijn geweest binnen het bestuur, en
Rose-Anne stopt na 6 jaar. De laatste zal het eerste half jaar nog meelopen voor
de overdracht. Er hebben zich 2 nieuwe bestuursleden opgegeven. Annelies
Kroone en Dyonne Heijnen. Ter plaatse is een spontane aanmelding gekomen van
Gaby van Grimbergen. Silvia Goldenbeld zal ook mee gaan lopen om wellicht aan
te sluiten als bestuurslid. Hierdoor hebben we dan weer een compleet bestuur.
Maartje en Rose-Anne worden met een presentje bedankt voor de inzet de
afgelopen jaren.

8
De voorzitter sluit de vergadering om 13.55.10 uur en dankt iedereen hartelijk voor
zijn/haar komst!
Aansluitend start de tennisactiviteit. Hier worden 3 rondes gespeeld en een clinic
voor de jongste jeugd.

