Buurtvereniging Boschakkers
NOTULEN
Algemene ledenvergadering 9-01-2015
Locatie: Café de Meulen 20.30 uur
Aanwezigen: Ad Pijnenburg, Lies Pijnenburg, Freek Vos, Stefan Nijsen, Adrie Duisters, Luuk
Looijmans, Jack Maas, Joep van der Kampen, Martijn de Haas
1. Stefan Nijsen geeft aan voorzitter te willen blijven. Hierover is gestemd in de
vergadering. Uitkomst: 8 voor, 0 tegen.
Martijn de Haas heeft sinds april 2014 de taak van penningmeester op zich genomen
nadat Ad Tijsen aangegeven had hier per direct mee te stoppen. Via de website zijn
we op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. Alleen Luuk Looijmans heeft
hier zich voor gemeld. Er is gestemd en met 8 stemmen voor en 0 tegen is Luuk
Looijmans per direct de nieuwe kersverse penningmeester van onze buurtvereniging.
Welkom Luuk!
Martijn de Haas is secretaris en ook hierover is gestemd. Met 8 stemmen voor en 0
stemmen tegen blijft Martijn ook in 2015 secretaris.
Jack Maas heeft zich vorig jaar gemeld om toe te treden tot het bestuur. Door het
vertrek van Carel van Binsbergen en Ad Tijsen in 2014 waren we nog op zoek naar
een zesde bestuurslid. Hierover is ook gestemd en met 8 stemmen voor en 0
stemmen tegen is ook Jack Maas toegetreden tot het bestuur. Welkom Jack.
Bestuurssamenstelling per 9-01-2015:
- Voorzitter: Stefan Nijsen
- Penningmeester: Luuk Looijmans
- Secretaris: Martijn de Haas
- Overige bestuursleden: Joep van der Kampen, Jack Maas en Adrie
Duisters
2. Notulen algemene ledenvergadering 17-01-2014 besproken.
3. Samenstelling commissies:
- BBQ commissie: Martijn de Haas, Bart Duisters, Joep van der Kampen,
Adrie Duisters, Peter Friederichs, Frans Kessels, Stefan Nijsen, Freek
Vos, Luuk Looijmans en Jack Maas
- Paaseieren commissie: Wendy Vos en Martijn de Haas
- Sinterklaas commissie: Irma de Haas, Wendy Vos en Resi Lammers
- Tapas-avond commissie: Martijn de Haas en Luuk Looijmans
- Buurtavond commissie: Martijn de Haas en Joep van der Kampen
- Kraamvisites: Karin van Binsbergen en Irma de Haas
De maillijst is wederom ge-update. Jack Maas en Joep van der Kampen geven aan
dat zij de mails van de buurtvereniging niet krijgen. Martijn zal dit nakijken en daar
waar nodig aanpassen.
4. Financiën door Martijn de Haas.
Martijn geeft aan dat er in 2014 een positief resultaat is geboekt van € 418,99. In
2013 was het resultaat ook al positief, te weten € 184,94.
Mede door een andere opzet van de BBQ hebben we wederom een positief resultaat
kunnen behalen.
Ook zal er nog een kascontrole gaan plaatsvinden in januari. Martijn en Luuk zullen
hier voor zorg dragen. Dit jaar zal er 1 wisseling plaats vinden. Vorig jaar heeft Joost
Schramade zich gemeld. Luuk zal hem voor de kascontrole van dit jaar of volgend
jaar benaderen.

5. De contributie zal in 2015 en 2016 gelijk blijven.
Gezin € 30-, een ouder gezin € 20,- en € 14,- voor een single.
6. Activiteiten 2015:
- Paaseieren zoeken op 06-04-2015 bij de Immenhof
- Tapasavond op 24-04-2015 bij Café de Wielerbaan
- Buurt BBQ op 11-07-2015
- Buurtavond op 23-10-2015 bij Café de Meulen
- Sinterklaasactiviteit op 22-11-2015 bij Café de Bonte Os
Luuk en Martijn zullen volgende week 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! Er moeten nog enkele wijzigingen doorgevoerd worden op de
website. Martijn zal Bart de nodige wijzigingen toesturen.
8. Buurt in algemeen. Vriendelijk verzoek aan alle buurtgenoten om het plastic dat niet
opgehaald is door wat voor reden dan ook, binnen te leggen zodat het niet door de
hele wijk ligt zoals in december het geval was.
9. In 2012 hebben we als vereniging 6 statafels aangekocht. Deze zijn te huur a € 2,50
per stuk voor onze leden. Ook dit zullen we kenbaar maken op onze website.
10. Afsluiting.
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