Buurtvereniging Boschakkers
Agenda

Algemene ledenvergadering d.d. 9-01-2015
Locatie: Cafe de Meulen 20.30 uur
1. Welkom
2. Bestuurssamenstelling
- Stefan Nijsen heeft begin 2014 het sokje overgenomen van Carel van Binsbergen die
sinds ruime tijd interim-voorzitter was en tijdens de algemene ledenvergadering van 1701-2014 heeft aangegeven hier mee te stoppen.
- Martijn de Haas is secretaris en sinds april 2014 vervuld hij ook de taken van
penningmeester door het stoppen van Ad Tijsen. Hierdoor zijn we op zoek gegaan naar
een nieuwe penningmeester. Luuk Looijmans heeft zich hiervoor gemeld. Hij wil per
vandaag deze taak op zich gaan nemen. Hier willen we nu graag over stemmen.
Eveneens zullen we stemmen voor de functie van voorzitter en secretaris.
- Adrie Duisters is tijdens de algemene ledenvergadering van vorig jaar toegetreden tot het
bestuur.
- Joep van der Kampen is het vijfde lid van ons bestuur.
3. Bespreken notulen algemene ledenvergadering 17-01-2014.
4. Commissieleden samenstelling
- BBQ commissie bestaat uit Martijn de Haas, Bart Duisters, Joep vd Kampen, Adrie
Duisters, Peter Friedrichs, Frans Kessels, Stefan Nijsen en sinds vorig jaar ook Freek
Vos.
- Paaseieren Commissie bestaat uit Wendy Vos en Martijn de Haas
- Sinterklaas Commissie bestaat uit Irma de Haas en Wendy Vos en Resie vd Dungen
- Tapas avond Commissie bestaat uit Martijn de Haas
- Buurtavond commissie bestaat uit Martijn de Haas en Joep vd Kampen
Wij zoeken nog mensen die zich willen inzetten voor een bepaalde activiteit in de buurt wie wil
zich aanmelden? Dit omdat het bestuur en de commissies door een 10 tal mensen gedaan
wordt dat is mooi maar nieuwe mensen en nieuwe ideeën zijn van harte welkom. Het is
uiteraard ook altijd gezellig en goed voor de onderlinge contacten om in een bepaalde
commissie je steentje bij te dragen. Wie? Aanmelden kan bij de secretaris Martijn de Haas.
5. Financiën en kascontrole door Martijn de Haas
Het woord is aan Martijn de Haas, penningmeester, om een kort overzicht van de in- en
uitgaven van de buurtvereniging te geven ter verantwoording van de activiteiten en
contributies 2014. De kascontrole 2013 is uitgevoerd door Karin van Binsbergen en Irma de
Haas. Kascontrole 2014 nog te plannen.
6. Contributie 2015 en 2016
De contributies voor 2015 zijn gelijk gebleven en voor 2016 willen deze wederom gelijk
houden.
7. Activiteiten 2015
- Voor 2015 hebben we weer een aantal mooie activiteiten op het programma staan. Maar
wij zijn altijd op zoek naar nieuwe suggesties en ideeën. Zoals de tapasavond die door
Martijn vorig jaar is geïnitieerd en georganiseerd was echt een geweldig succes!
- Tapasavond ergens in maart/april
e
- Paaseieren 2 paasdag
- BBQ
- Buurtavond ergens in oktober/november
- Sinterklaasactiviteit
8. Website www.boschakkers.nl wordt verzorgd door Bart Duisters waarvoor uiteraard onze
dank!
9. Buurt in algemeen zoals preventie etc.
10. WVNTTK
11. Afsluiting

