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VERSLAG                                        

 ALGEMENE  LEDENVERGADERING 2017 

 

VERSLAG VAN:  1-3-2017 

NOTULIST:  Rien Haak. 

 

1. OPENING. 
 
Diny Bloemendal opent als aftredend voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom in het bijzonder Floor Calandt en Henk Kniep, die allebei weer hersteld zijn.  
Dit is de tweede algemene Ledenvergadering van de vereniging 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. MEDEDELINGEN 
 
Er zijn 55 leden aanwezig. 

 
4. INGEKOMEN EN UITGAANDE POST/MAIL. 

 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Mevrouw Schultze Kool. 
 

5. VERSLAG vergadering 13 april 2016. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
Met toestemming van de vergadering zal volgend jaar het Huishoudelijk reglement worden 
gewijzigd. Besluiten zullen worden genomen met  meerderheid van stemmen. 
 

6. Jaarverslag 2016. 
 
De secretaris geeft een toelichting op het jaarverslag, waarna dit wordt goedgekeurd. 
 

7. Financiën – Jaarverslag 2017: 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële resultaten. Het jaar heeft een 
positief resultaat opgeleverd van 1157 euro. Het bedrag aan consumpties voor rekening 
van de vereniging is opgelopen. Volgend jaar zal er via de JvG een betere verdeling komen 
over de activiteiten. 
 
-Begroting 2017. 
De opbrengst van de contributies zal wat hoger zijn door meer BA-leden in plaats van B-
leden. De consumptieprijzen gaan omhoog van 0,10 naar 0,80 door prijsverhoging door de 
JvG . De bus kosten zijn negatief, pas na subsidie van de gemeente wordt het resultaat 
positief. Desgevraagd deelt de penningmeester mede, dat de reclame op de bus 200 euro 
per jaar kost. Het kost veel moeite om deze reclames te realiseren. Wij zijn nog steeds op 
zoek naar iemand om deze reclames te realiseren. 
 
-Verslag kascommissie. 
Mevrouw Rijpkema laat mede namens de heer Boots weten, dat op 20 januari de boeken 
zijn gecontroleerd en akkoord bevonden Hiermede wordt de penningmeester 
gedechargeerd en de financiële stukken goedgekeurd. 
 
- Aanstellen kascontrolecommissie 2017. 
Naast de heer Boots meldt Mevrouw Boon zich aan als lid van de kascontrole-commissie. 
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8. BESTUURSVERKIEZING. 
 
Diny Bloemendal neemt afscheid als voorzitter van het bestuur. Zij blijft nog als adviseur 
aan het bestuur verbonden. Ineke v.d. Geest is per 1december vorig jaar teruggetreden uit 
het bestuur. Zij wordt voor haar inbreng in het bestuur van harte bedankt en krijgt een 
attentie aangeboden. Inmiddels heeft Christine Veling zich beschikbaar gesteld voor de 
functie van voorzitter. Zij geeft een korte toelichting op haar levensloop. Zij heeft onder 
andere bij Meerwaarde gewerkt en is voorzitter geweest van de wijkraad Bornholm. Het 
voorstel van het bestuur haar tot voorzitter te benoemen wordt met algemene stemmen 
aangenomen. Ook de herbenoeming van Floor Calandt voor 1 jaar wordt door de 
vergadering goedgekeurd. De ledenvergadering gaat verder akkoord met de voorgestelde 
samenstelling. 
 

9. Reserve. 
 
Er volgt nu nog een informatie ronde.  
De ledenadministratie zal worden gewijzigd, Uiterlijk 15 maart zullen de laatste pasjes 
verstuurd worden. Er wordt nogmaals verzocht het formulier voor automatische incasso in 
te vullen. Wij hebben op dit moment 1130 leden 
 

10. Rondvraag. 
 
Een verzoek om hulp bij het kienen in verband met de afwezigheid van Simon. 
Op de vraag of de situatie met de ANBO nu is afgehandeld wordt met ja geantwoord 
 

11. SLUITING. 
 
Er wordt afscheid genomen van Diny Bloemendal. Zij wordt bedankt voor vele werk dat zij 
voor de vereniging heeft gedaan. Vooral tijdens de oprichting van de vereniging en de 
moeilijke overgangsperiode. 
Onder luid applaus ontvangt zij een bloemetje en een attentie. 
Tenslotte wordt de vergadering gesloten. 
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