
 

 

 

                     NOTULEN ALV 2011 
 

    

 

Datum  : zondag 15 jan 2012 
Tijd  : 15u00  
Locatie  : zaal Centraal Kerkstraat te Nederweert 
Aanwezig : namens het Bestuur: Sandra Timmermans, Rose-Anne Feijen (penningmeester),     

Kees-Jan Starrenburg (vice-Voorzitter), Thijs Douven en Bas van Grimbergen  
(secretaris). Vanuit de buurt waren een 20 tal geïnteresseerden aanwezig. 

Afwezig  : Herman van den Broek (voorzitter) 
Betreft   : Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Kerneelhoven 
    
 
 
1. Opening vergadering. Bas meldt dat Herman is verhinderd. Rose-Anne en Bas verzorgen de 

presentatie. 
  
2.  terugblik activiteiten 2011: 
 - Algemene Ledenvergadering (jan) 
 - Bowlen (feb) 
 - Paaseieren zoeken (apr) 
 - Jeugdactiviteit: klimmen bij Neoliet in Eindhoven (mei) 
 - Volleybal en BBQ (jul) 
 - Burendag: walking Diner (sep) 
 - St Maarten ism BV Strateris (nov) 
 - Sinterklaas (nov) 
 - ophalen oud papier 
 
3. bestuur: Herman van den Broek treedt af als voorzitter. Kees-Jan Starrenburg treedt af als 

bestuurslid ( en vicevoorzitter) 
 Er zijn drie bestuursfuncties vacant. 
 In de vergadering wordt aangekondigd dat Laura Moonen en Frank Bakkers zich hebben 

aangemeld voor een bestuursfunctie. Uit een rondvraag onder de aanwezigen volgt dat tevens 
Marc Wullems zich beschikbaar stelt voor een bestuursfunctie. Na stemming worden alle 
aanmeldingen geaccordeerd. De vereniging heeft wederom een voltallig bestuur en daarover 
zijn we zeer verheugd! 

 
4.  financieel jaarverslag over 2011 wordt door de penningmeester gepresenteerd. 

Het financiële jaaroverzicht is op 9 januari door Theo van Ekerschot en Patrick Altena 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Aan de aanwezige leden wordt decharge gevraagd voor 
de financiële verantwoording over 2011 en verleend. 
Nieuwe kandidaat kascontrole 2012:Patrick Altena (2

e
 jaar) en Peter van Setten  

De begroting voor 2012 wordt gepresenteerd, waarbij medegedeeld wordt dat m.i.v. 2013 
weer gereserveerd wordt voor een eventuele jubileumactiviteit in 2015. 
Contributie voor 2012 is vastgesteld op € 20 en daarbij  
 

5. activiteiten 2012: 
  

- Bowlen    04 maart 
- Paaseieren rapen  08 april 
- Jongeren activiteit ntb ?? mei 
- Sportdag / BBQ  22 en 23 juni 
- Burendag ntb  22 september 
- Sint Maarten  11 november 
- Sinterklaas   01 december 
 

6.  woord van dank en oproep aan alle vrijwilligers 
 

7. rondvraag 
  
8. afscheid met dankwoord aan Kees-Jan Starrenburg 


