Sinds 2005

Notulen ALV 2017

Buurtvereniging “Kerneelhoven”
Datum:
Locatie:
Aanwezigen:

Afwezig:
Betreft:

Zondag 22 januari 2017
Biej Siem, Nederweert
Namens het bestuur: Marc Wullems (voorzitter), Sandra
Timmermans (penningmeester), Gaby van Grimbergen (secretaris),
Robert Rademaker, Silvia Steijn, Dyonne Heijnen. Vanuit de buurt
waren ongeveer 30 volwassenen en 3 kinderen aanwezig.
Annelies Kroone.
Algemene ledenvergadering Buurtvereniging ‘de Kerneel’.

1.

Opening
Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom.

2.

Terugblik op 2016.
De voorzitter blikt terug op de activiteiten die in 2016 georganiseerd zijn:










ALV met tennistoernooi bij tennisclub NTC’72.
Bowlen.
Paaseieren zoeken.
Buurtfeest en Volleybaltoernooi.
Happen en Trappen in het kader van Burendag.
Filmavond.
St. Maarten.
Sinterklaas.
Ophalen oud papier.

3.

Kascontrole.
Het financiële jaaroverzicht werd in januari 2017 gecontroleerd door Eveline
Harts en Leo Hermans en akkoord bevonden. Eveline Harts en Herman van den
Broek nemen de kascontrole over 2017 op zich.

4.

Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017.
Het financieel jaarverslag over 2016 wordt door de penningmeester
gepresenteerd. Het is een erg goed jaar geweest. Over 2016 is er een positief
resultaat van € xxx. Het eigen vermogen bedraagt € xxx.
De penningmeester geeft aan dat binnen de begroting 2017 ruimte is voor een
extra activiteit.

5.

Contributie 2017.
De contributie voor 2017 is vastgesteld op € 20,- per gezin. De contributie blijft
ongewijzigd. Contributie is verplicht voor deelname aan activiteiten. Daarnaast
kan er per activiteit een eigen bijdrage gevraagd worden. Buurtleden die
alleenwonend zijn kunnen een korting van 50% krijgen op de contributie.
Aanmelding hiervoor kan plaatsvinden bij de penningmeester. De incasso van
de contributie vindt eind januari plaats.

6.

Vooruitblik 2017.
In 2017 zullen er extra activiteiten voor volwassenen georganiseerd worden.
Dit heeft te maken met de veranderde samenstelling van de buurtbewoners in
de wijk. Het doel van de buurtvereniging is om onderlinge contacten en
vriendschapsbanden te versterken. Ook indien men verhuist is het mogelijk om
lid te blijven van onze buurtvereniging.
Er worden geen extra inspanningen verricht om onze buurtvereniging samen te
laten gaan met de wijk Hoebenakker. Vanuit een van de buurtleden wordt
tijdens de ALV aangegeven dat men hier ook geen voorstander van is. Men is
bang dat dit juist een averechts effect zal hebben op de onderlinge
verbondenheid van de buurtleden. Een eerdere ervaring leert dat het minder
gezellig zal worden hierdoor.
Activiteiten 2017:
 ALV met aansluitend een historische wandeling door Nederweert o.l.v.
Alfons Breukers.
 Bowlen.
 Paaseieren zoeken.
 Buurtfeest.
 Happen en Trappen.
 Filmavond.
 St. Maarten.
 Sinterklaas.
Voor de data van deze activiteiten kan de website geraadpleegd worden.

7.

Overige mededelingen.
De buurtvereniging zoekt nog 1 vrijwilliger voor het ophalen van het oud
papier. Berend Jan Goldenberg meldt zich hiervoor tijdens de ALV aan.
Verder wordt er iemand gezocht die kan helpen bij het ondersteunen en
onderhouden van de website van de buurtvereniging. Ook kunnen we nog
vrijwilligers gebruiken voor het organiseren van het Buurtfeest en Sinterklaas.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.
Tevens wordt aangegeven dat voor St. Maarten in november van dit jaar weer
brandhout nodig is. Dus wie hiervoor nog een adresje weet is van harte
uitgenodigd om dit kenbaar te maken.
De secretaris doet een oproep aan de buurtleden om wanneer men nieuwe
buurtbewoners kent, deze mensen aan te spreken en te enthousiasmeren om
ook lid te worden van de buurtvereniging. Voor zover het bestuur van de
buurtvereniging zelf nieuwe buurtbewoners in het vizier heeft, zullen ook zijzelf
de nieuwe buurtbewoners benaderen.
Informatieverstrekking vanuit de buurtvereniging vindt plaats via:
 Website.
 Email.
 Facebook.
 Post/brievenbus.

8.

Bestuursverkiezing.
Dit jaar zijn er 2 leden die aftreden: Sandra Timmermans en Annelies Kroone.
De voorzitter bedankt Sandra hartelijk en reikt een attentie uit. Annelies is
helaas verhinderd vandaag. Zij ontvangt uiteraard ook een attentie.

Tijdens de ALV melden zich ter plekke 2 nieuwe bestuursleden aan: Annet van
Setten en Carla Engelen. Carla neemt het penningmeesterschap van Sandra
over.
9.

Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur af en dankt iedereen hartelijk
voor zijn of haar komst. Ook de vrijwilligers worden nogmaals hartelijk bedankt
waaronder in het bijzonder de buurtleden die het oud papier ophalen in de
buurt. Ook is het bestuur erg blij met de aanmelding van de nieuwe
bestuursleden.
Aansluitend aan de ALV begint de historische rondwandeling door Nederweert.

