NOTULEN A.L.V. V.R.N. D.D. ZATERDAG 10 juli 2021
LOCATIE: DORPSHUIS “DEN HAM” TE ZUILICHEM

1) Opening door Voorzitter
Pascal opent de vergadering om 13.00 uur en heet een ieder van harte
welkom. Er zijn 14 leden aanwezig inclusief het bestuur.
2) Ingekomen stukken & Mededelingen.
Afmelding ontvangen van: Hanny Windhouwer, Monique Roozeboom,
Ricky Lochs – Romans, Willem Volkers, Marjo Stienen, Miranda Janssen,
Ellen Verbakel, Wim Barning, Jolanda Dessing – Hoogendoorn, Ton van
den Wijgaert, Suzan Moses, Wendy Anadiotis, Kia Eggenhuizen, Andrea
de Groot.
3) Vaststellen Notulen B.A.L.V. d.d. 1 juni 2019 te Zuilichem
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Hierna werden de notulen
gearresteerd.
4) Jaarverslag Secretaris 2020.
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
5) Bestuursverkiezing:
Aftredend & herkiesbaar Henk Baars en Paul Stijns. De voorzitter vraagt
of iemand een schriftelijke stemming wenst. Dit is niet het geval. Beiden
worden unaniem per acclamatie herkozen.
6) Financieel overzicht 2019 & begroting 2020.
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Paul geeft een toelichting op het financiële overzicht 2020 en de
begroting 2021. Beiden worden door de aanwezige leden goedgekeurd.
7) Verslag Kascommissie 2019
Gert Schoneveld leest het verslag van de kascommissie voor en stelt de
vergadering voor om de penningmeester en het bestuur décharge te
verlenen. De aanwezige leden stemmen hiermee in. Aldus geschiedde.
8) Benoeming Kascommissie 2021
Carla Kortekaas is aftredend. Zij wordt bedankt voor haar
werkzaamheden. Gert Schoneveld geeft te kennen nog 1x in de
kascommissie te willen zitten. Patricia van de Broek stelt zich
beschikbaar. De vergadering schaart zich achter deze kandidaten, zodat
beiden de kascommissie 2021 vormen. Jos Roberts stelt zich beschikbaar
als reserve kascommissie lid.
9) WBTR (Wet Bestuurlijk ToezichtRechtspersonen)
Per 1 juli 2021 treedt deze nieuwe wet in werking voor verenigingen. Het
Bestuur heeft een beleidsnotitie opgesteld. Paul Stijns neemt deze
notitie door. Deze notitie is op 29 juni door het bestuur tijdens de
bestuursvergadering vastgesteld en wordt gepubliceerd op de website.
10)

W.V.T.T.K.
• Gert Schoneveld moet nog een speldje van de vereniging
krijgen. Wim gaat dit regelen.
• Paul haalt de mail van de RvB inzake de opgave van
verenigingsactiviteiten aan. Pascal heeft de gevraagde
gegevens ingestuurd.
• Petra stelt voor als we meer leden hebben meer
activiteiten te gaan ontplooien.
• Er was een afspraak dat ringmedewerkers welke de
opleiding gevolgd hebben van de RvB een certificaat voor de
ringmedewerkers zouden krijgen. Dit is echter nog nooit
gebeurd.
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11)
.

Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

12)

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Pascal de vergadering om 14.00
uur en nodigt een ieder uit voor een consumptie en wenst een
ieder een goede en veilige thuisreis toe.

Zuilichem, 10 juli 2021
Wim Scheepers,
Secretaris / notulist.
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