Sinds 2005

Notulen ALV 2008

Buurtvereniging “de Kerneel”

Datum
zondag 13 januari ’08
Locatie
Dorpshuis “Le Winne” 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 50 tal geinteresseerden
aanwezig.
Afwezig
Marieke Santegoeds (Mertens) (secretaris) i.v.m. geboorte kind
Betreft
Algemene ledenvergadering Buurtvereniging ‘de Kerneel’

1.

Om 15.00 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

De voorzitter blikt terug op de activiteiten welke georganiseerd zijn in 2007, dit
waren:
- Algemene ledenvergadering
- Paaseieren rapen
- Barbecue met volleybaltoernooi
- St. Maarten
- St. Nicolaas

3.

Vervolgens worden de activiteiten besproken welke de buurtvereniging van plan is
te organiseren in 2008, dit zijn:
- Paaseieren rapen (23-maart)
- Bezoek aan bioscoop (24 mei)
- Sportdag / Barbecue (23 en 24 augustus)
- Dropping (4 oktober)
- St. Maarten (11-november)
- St. Nicolaas (29-november)

4.

Het financieel jaarverslag over 2007/2008 wordt door de penningmeester
gepresenteerd. Het financiële jaaroverzicht is op 11-januari 2008 gecontroleerd
door Annet Jacobs en akkoord bevonden. De voorzitter vraagt aan de aanwezige
leden decharge voor de penningmeester over 2007. De decharge wordt verleend.
Vervolgens behandelt de penningmeester het budget voor 2008.

5.

Op basis van het budget voor 2008 is ook de contributie voor 2008 vastgesteld op
€ 20 per gezin. De contributie voor 2008 is daarmee gelijk gebleven t.o.v. 2007.
Contributie is verplicht voor deelname aan activiteiten. Daarnaast kan er per
activiteit altijd nog een eigen bijdrage gevraagd worden.
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6.

De voorzitter neemt het woord terug en gaat naar over naar het volgende
onderwerp: ‘de bestuursverkiezing’. Op basis van het schema van aftreden zoals
bij de oprichting van de buurtvereniging bepaald, dienen dit jaar drie
bestuursleden af te treden, te weten: Jac Broens, Marjo van Ginderen en Ron
Kessels. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. Om nieuwe leden voor het bestuur
te werven is binnen de gehele buurt een brief uitgedaan met het verzoek om
indien men geïnteresseerd is zich aan te melden voor een bestuursfunctie voor de
bestuursverkiezing. Op basis hiervan hebben zich geen nieuwe kandidaten
gemeld.
Aan de leden van de buurtvereniging wordt gevraagd of men akkoord is dat de
drie kandidaten herkozen worden tot het bestuur. De leden zijn akkoord en
daarmee is het bestuur weer volledig.

7.

De voorzitter meldt dat we continue bezig zijn met het verbeteren van onze
website. www.kerneelhoven.nl.

8.

We hebben een goed jaar achter de rug mede dankzij een zeer geslaagde BBQ
Door dit evenement hebben we onze kas kunnen spekken, niet alleen vanwege
het vele bier dat is gedronken maar ook dankzij veel de sponsering van diverse
bedrijven uit de buurt.

9.

Als laatste punt : kascommissie voor het komend jaar
a. Een van de leden stelde voor om de commissie tijdens de algemene
jaarvergadering aan te wijzen. Hr. Smolenaers meldde zich meteen als
vrijwilliger samen met Hr. Sampers

10.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur en dankt iedereen hartelijk voor
zijn/haar komst!
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