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Notulen jaarvergadering d.d. 22 april 2022
Officiële afmeldingen: Fam. Brassé, Frans Mehlkop, Pierre Douven,
Van bestuur verhinderd: Gerrit Gorissen, Linda Beckers.
Aantal aanwezigen bij de opening van de vergadering: 38
Locatie: Maaslandcentrum Elsloo
1. Opening
De voorzitter van deze Algemene Ledenvergadering (ALV) en plaatsvervangend
voorzitter, Peter Gerits, opent de bijeenkomst met een vermelding dat eindelijk na 2 jaar
het bestuur de leden kan bijpraten en de noodzakelijke agendapunten de revue kan laten
passeren.
2. Notulen van de jaarvergadering 2019
Niemand van de aanwezigen heeft op- of aanmerkingen op de notulen die ook al 2 jaar
op de website staan
3.

Secretarieel jaarverslag 2019, 2020,2021.
Hans Koop geeft een toelichting op dit verslag i.v.m. het overzicht over 3 jaren. De
secretaris wijst erop dat het bestuur probeert elk half jaar het buurtbulletin uit te
brengen. Dat is ook de afgelopen jaren gelukt. Daarin zijn ook de financiële bijstellingen
door de penningmeester beschreven. Ook op dit verslag zijn er geen op- en/of
aanmerkingen vanuit de vergadering. Het zal op de website onder Informatie>publicaties
geplaatst worden.
Speciale aandacht vraagt de secretaris voor de nieuwe wet op het bestuur van
verenigingen en stichtingen: De WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het
bestuur heeft zich gebogen over de noodzakelijke documenten en zal voor 2023 daar
waar nodig aanvullingen en wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement aanbrengen.
Guus van Kan zal daarbij het bestuur van advies dienen.

4. Financiële jaarverslagen
Bij de ontvangst zijn op dia’s de cijfers voor de begroting 2022 te lezen. In 13 zeer
overzichtelijke dia’s geeft penningmeester Peter Dols de uitgaven en inkomsten per
onderdeel aan over de jaren 2019, 2020, 2021.
In de buurtbulletins hebt u ook kunnen lezen dat de kascontroleurs in de afgelopen 3
jaren hun goedkeuring hebben gegeven. Vincent Everaers is aanwezig om de controle
over 2021 toe te lichten. Een grote pluim voor onze penningmeester.
5. Vaststelling van de kascontrolecommissie voor 2022.
Vincent Everaers en Huub Brassé mogen nog een jaar de controle doen. Zij zeggen toe.
Reserve is Els Goessens.
6. Vaststelling contributie voor 2022.
Het bestuur stelt de vergadering voor de contributie niet te verhogen, ondanks corona
en minder inkomsten, terwijl toch de uitgaven voor vaste kosten blijven en soms stijgen.
De vergadering gaat akkoord.
7. Begroting 2022.
Uitgebreide toelichting op de dia’s . De ALV gaat akkoord met de voorgestelde begroting
in relatie tot de geplande activiteiten., waarbij de hoop wordt uitgesproken dat de
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geplande Winandusmarkt in 2022 de kas zal spekken. Ook hoopt het bestuur dat de
verenigingsactie voor glasvezel geld in het laatje zal brengen.
8. Voorstel jaarlijkse donatie goed doel: de leden hebben nu geen concreet voorstel. Direct
na de sluiting heeft Maria Vroomen die zelf actief is voor de Riksja-tochten voor minder
mobiele mensen het voorstel ingediend om het bedrag te besteden aan “fietsen alle
jaren Westelijke Mijnstreek”.
9. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement. Aan de hand van een overzicht met de oude
artikelen – in rood - en de wijzigingen in zwart loopt de secretaris deze wijzigingen door.
Alle leden gaan akkoord met de wijzigingen. De secretaris meldt bij dezen dat de
aangebrachte wijzigingen reeds in het HR zijn opgenomen en vraagt de leden om
publicatie van het nieuwe HR op de website te plaatsen. De leden gaan akkoord.
10. Bestuursverkiezing
Op de 1e plaats werd Linda Tummers in de bloemetjes gezet. Tijdens haar lidmaatschap
heeft zij zich vooral ingezet voor Lief en Leed: steeds waren de inkopen voor sinterklaas
pasen, kerstattenties en andere attenties goed geregeld. Peter Gerits bedankt haar voor
haar inzet voor de buurtvereniging.
Conform het Huishoudelijk Reglement is de duur van een bestuurslidmaatschap 3 jaren.
De afgelopen 3 jaren zijn derhalve alle termijnen verstreken. Alle zittende bestuursleden
hebben zich herkiesbaar gesteld. Daarnaast waren Maartje van de Nobelen en Linda
Beckers nog aspirant-lid.
Alle kandidaten zijn met volledige stemmen (33) en applaus benoemd.
11. Rondvraag en sluiting
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. De voorzitter dankt de leden voor de
aanwezigheid en het vertrouwen.

