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Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 juni 2018
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Aanwezige leden: de dames Adriaens, Van Tilburg en Vuijk, en de heren
Bouwman, Hoogeveen. Van Markesteijn en Mens.
1. Opening
Voorzitter de Rue opent om 20.08 uur de vergadering en verwelkomt de
aanwezige leden.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd, er zijn geen extra agendapunten
ingebracht.
3.

Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van: Mw. O.Hoogervorst, dhr.
G.Hooghiemstra, dhr. en mw. |Ploeg, dhr. A.Pouw, mw. de Rue, dhr. A.van
Seuren, dhr. P.Vlaming.
Volgend jaar zal de wijkvereniging 20 jaar bestaan. De voorzitter roept de
leden op voorstellen te doen hoe we dit jubileum zullen vieren.

4.

Vaststellen notulen vorige ledenvergadering 1 juni 2017
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

5. Ingekomen stukken
•
•

Berichten van verhindering: 8 x
Verslag van de kascontrolecommissie.
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6. Jaarverslag 2017
Secretaris dhr. Vermeer doet verslag van het afgelopen jaar. Zie de bijlage.
7. Financieel jaarverslag 2017
Penningmeester dhr. Engberts doet verslag. Zie de bijlage.
8. Bevindingen kascontrolecommissie
Mw. Vuijk en dhr. Hoogeveen hebben de jaarstukken gecontroleerd. Zij
spreken hun waardering uit over de goede administratie van de
penningmeester. Zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering gaat akkoord.
9. Benoeming kascontrolecommissie
De huidige leden van de commissie blijven op hun post, en treden in
principe volgend jaar af.
10. Benoeming bestuursleden
De voorzitter treedt af en heeft zich herkiesbaar gesteld. Met algemene
stemmen wordt hij herkozen. Voor P.R. hebben zich geen kandidaten
gemeld, zodat deze post vooralsnog niet kan worden ingevuld.
11. Rondvraag
Dhr. Mens stelt voor op klaverjasmiddag ook 2e, 3e en 4e prijzen uit te
delen. Dit voorstel wordt doorgegeven aan de begeleider.
13. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging, om
20.43 uur de vergadering.
---------Na de vergadering wordt nog wat nagepraat en een drankje genuttigd.
Bijlagen: Jaarverslag secretaris 2017
Financieel jaarverslag 2017
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