Buurtvereniging Boschakkers
NOTULEN
Algemene ledenvergadering 17-01-2014
Locatie: Café de Meulen 20.30 uur
Aanwezigen: Carel van Binsbergen, Karin van Binsbergen, Ad Tijsen, Lies Pijnenburg,
Stefan Nijsen, Adrie Duisters, Martijn de Haas
1. Carel van Binsbergen heeft na een periode van vijf jaar interim-voorzitter zijn functie
definitief neergelegd. Waarvoor onze dank na vele jaren van inspanning. Carel geeft
aan zijn functie jarenlang met veel plezier te hebben uitgeoefend en is blij met de
attentie namens de buurtvereniging. Martijn vervangt Stefan als Secretaris. Na het
opstappen van Carel heeft Stefan aangegeven de functie van voorzitter zal
overnemen totdat iemand anders hier zich voor aanmeldt. Volgend jaar zullen we
kijken of hier animo voor is. Door het wegvallen van Carel hebben we nu een
bestuurslid minder. Adrie Duisters zal per direct toetreden als bestuurslid om het
vijftal weer compleet te maken.
Bestuurssamenstelling per 18-01-2014:
- Voorzitter: Stefan Nijsen
- Penningmeester: Ad Tijsen
- Secretaris: Martijn de Haas
- Overige bestuursleden: Joep van der Kampen en Adrie Duisters
2. Notulen vorige algemene ledenvergadering besproken.
3. Samenstelling commissies:
- BBQ commissie: Martijn de Haas, Bart Duisters, Joep van der Kampen, Ad
Tijsen, Adrie Duisters, Peter Friederichs, Frans Kessels en Stefan Nijsen.
- Paaseieren commissie: Mieke Duisters en Martijn de Haas
- Sinterklaas commissie: Irma de Haas, Mieke Duisters en Resi Lammers
- Tapas-avond commissie: Martijn de Haas
- Buurtavond commissie: Martijn de Haas en Joep van der Kampen
- Kraamvisites: Karin van Binsbergen en Irma de Haas
Tot op heden geen aanmeldingen ontvangen van leden voor het bestuur of
commissies. Martijn zal een e-mail rondsturen met daarin de vraag of er leden zich
geroepen voelen.
De maillijst is wederom ge-update. Ad geeft aan dat er toch nog mensen zijn die de emails van de buurtvereniging niet ontvangen. Martijn zal in bovengenoemde e-mail
om een ontvangstbevestiging vragen aangezien er toch verschillende huishoudens
reeds zijn overgestapt naar glasvezel.
4. Financiën door Ad Tijsen.
Ad geeft aan dat er in 2013 geen algemene ledenvergadering is geweest. Resultaat
2012: € 16,31. In dit jaar hebben we 6 statafels aangekocht met een totaalwaarde
van € 250,-. In 2013 hebben we een winst van € 184,94 behaald. Dit mede door een
andere opzet van de BBQ.
Op 15-01-2014 heeft er een kascontrole plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door Ad
Tijsen in het bijzijn van Karin van Binsbergen en Irma de Haas. Boekhouding is
akkoord bevonden over 2012 en 2013. Volgend jaar zal er 1 wisseling moeten
plaatsvinden of een extra persoon toevoegen. Dit jaar heeft Joost Schramade zich
gemeld. We waren toen inmiddels voorzien van twee personen. Hij zal benaderd
worden voor volgend jaar. Ad zal dit op zich nemen.

5. De contributie zal in 2014 en 2015 gelijk blijven. Gezin € 30-, een ouder gezin € 20,en € 14,- voor een single.
6. Activiteiten 2014:
- Tapasavond 04-04-2014 (Martijn zal deze gaan plannen)
- Paaseieren zoeken 21-04-2014 (Martijn zal deze gaan plannen)
- Dorpleintoer inclusief gids (Franka Duisters) (heemkundetocht) daarna
erwtensoep met roggenbrood bij De Meulen. Voor jong en oud. 30-032014 om 15.00 uur. Ad en Stefan gaan dit organiseren.
- Mannenavond en vrouwenavond
o Ideeën:
 Oud Hollandse spelen
 Workshop
 Wijnproeverij
 Kegelen
 Kaasproeverij in België (Karin heeft adres)
Martijn zal een activiteitenkalender gaan maken die we verspreiden in de wijk bij alle
huizen. Ook de niet-leden. Naast de geplande activiteiten zullen we op de achterzijde
vermelden hoe niet-leden alsnog lid kunnen worden.
7. De website www.boschakkers.nl wordt onderhouden door Bart Duisters. Ziet er goed
uit. Bart bedankt!
8. Buurt in algemeen. Bij Stefan is de grijze container ontvreemd en bij Bart Duisters
vorig jaar een Boedha-beeld.
9. Rondvraag.
a. Ad: Netheid buurt. Geen gegadigden voor het opruimen van rotzooi in de
buurt. Vooral bij de brievenbus vooraan de straat is het rommelig. Martijn zal
een e-mail sturen naar de gemeente het verzoek dit op te ruimen en bij te
houden.
10. Afsluiting.
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