Sinds 2005

Notulen ALV 2010

Buurtvereniging “Kerneelhoven”

Datum
zondag 10 januari ’10
Locatie
Zaal centraal Nederweert
Aanwezigen Namens het bestuur: Peter van Setten (voorzitter), Marjo van Ginderen (vicevoorzitter), Ron Kessels (Penningmeester), Mark Mooren, Herman van den
Broek en Jac Broens. Vanuit de buurt waren een 35 tal geïnteresseerden
aanwezig.
Afwezig
Marieke Santegoeds (Mertens) (secretaris)
Betreft
Algemene ledenvergadering Buurtvereniging ‘Kerneelhoven’

1.
2.

Om 14.30 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
De voorzitter memoreert aan het 5 jarig bestaan in 2010.
De voorzitter blikt terug op de activiteiten welke georganiseerd zijn in 2009, dit waren:
- Algemene ledenvergadering
- Paaseieren rapen
- Barbecue met volleybaltoernooi
- Bowlen
- Muziek bingo
- Schaatsen
- St. Maarten
- St. Nicolaas
3. Vervolgens worden de activiteiten besproken welke de buurtvereniging van plan is te
organiseren in 2010. Na aantreden nieuwe bestuursleden zal een definitieve lijst van
activiteiten worden gepresenteerd (o.a.via de website)

4.

Het financieel jaarverslag over 2009 wordt door de voorzitter gepresenteerd. Het
financiële jaaroverzicht is op 8-januari 2010 gecontroleerd door Harm Scheijven en
Sandra Steijvers-Timmermans ….en akkoord bevonden. De voorzitter vraagt aan de
aanwezige leden decharge voor de financiële verantwoording over 2009. De
decharge wordt verleend. Vervolgens behandelt de voorzitter het budget voor 2010.

5.

Op basis van het budget voor 2010 is ook de contributie voor 2010 vastgesteld op €
20 per gezin. De contributie voor 2010 is daarmee gelijk gebleven t.o.v. 2009.
Contributie is verplicht voor deelname aan activiteiten. Daarnaast kan er per activiteit
altijd nog een eigen bijdrage gevraagd worden.
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6.

Dit jaar hebben 4 bestuursleden te kennen gegeven te willen aftreden, oa: Ron
Kessels, Marjo van Ginderen, Marc Mooren en Marieke Santegoeds. Er hebben zich
4 personen verkiesbaar gesteld voor een bestuursfunctie. De voorzitter stelt ze voor
o.a: Thijs Douven, Bas v Grimbergen, Kees-Jan Starrenburg en Rose-anne Feijen.
Aan de leden van de buurtvereniging wordt gevraagd of men akkoord is dat de vier
kandidaten toetreden tot het bestuur. De leden zijn akkoord en daarmee is het
bestuur weer volledig!

7.

De voorzitter meldt dat we altijd op zoek zijn naar vrijwilligers bij grotere activiteiten en
voor het ophalen van oud papier.

8.

Als laatste punt : kascommissie voor het komend jaar
Sandra Steijvers-Timmermans en Theo v Enckevoort stellen zich beschikbaar

9.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur en dankt iedereen hartelijk voor
zijn/haar komst en er wordt getoast op het nieuwe jaar!
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De incassering van de contributie geschiedt middels het overmaken op
de bankrekening van de buurtvereniging vóór 1 maart 2008!
Bankrekeningnummer: 12.31.41.613
ten name van: Buurtvereniging de Kerneel
Onder vermelding van: Naam+ Straat + huisnummer
(niet vergeten A.U.B)

Het bestuur zoekt buurtbewoners die willen meewerken bij het organiseren van activiteiten.
Want zoals U weet maken vele handen ligt werk.
Graag opgeven bij :
Herman v.d. Broek Hoge Notte 23 tel. 840222
Email : h.broek22@chello.nl
U kunt ook dit blaadje invullen en inleveren bij Hoge Notte 23.
Ik wil mij op opgeven voor het organiseren van een of meerdere activiteiten van de
buurtvereniging.

dropping

volleybal en barbecue

sinterklaas

St. Maarten

Graag activiteit(en) aankruisen.

Naam :

Adres:
Email:

Telefoon:
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