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Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Buytenrode 18-4-2017
Aanwezig (in willekeurige volgorde):
L. Jansen, T. v.d. Meer, M. Scheffers, H. Oranje-Desmet, F. Roelofs, T. Hebing, T. Verkaaik,
M. Mourits, K. Venneman, T. Levert, J. Rijksen, K. Rijksen, R. Krens, R. Neyendorff, C. Smit,
M. Kranenburg, L. Kranenburg, T. v. Wezel, H. van Noije, R. Dekker, D. Dekker, M. Ram.
Bestuur:
L. Kiehl, W. Wenning, N. Kuiper-Mansveld, M. Mourits en P. Kuiper (verslag)
1. Opening van de vergadering
• Leo Kiehl (voorzitter) heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de
vergadering. Opkomst is aanzienlijk hoger dan vorig jaar, voorstel is om de
ALV ook volgend jaar weer op een dinsdag te plannen. De voorzitter bedankt
de werkgroep Darts dat zij hun avond later willen beginnen voor deze
vergadering.
• I.v.m. het 40 jarig jubileum van de Buurtvereniging is er een club van 40
opgericht. Leo legt het e.e.a. uit over de opzet van deze club.
2. Vaststellen agenda en binnengekomen stukken
Agenda wordt vastgesteld. Aanvullende vragen kunnen in de rondvraag worden
gesteld. Secretaris heeft geen stukken ontvangen.
3. Verslag van ALV 13 april 2016
• Tekstueel:
o Geen commentaar.
• Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van:
o Geen commentaar.
• Verslag word hierbij goedgekeurd met dankzegging aan Peter Kuiper.
4. Goedkeuring jaarverslag bestuurszaken en werkgroepen
• Bestuurszaken:
o Geen commentaar.
• Werkgroepen:
o Voorzitter geeft aan dat het de wens van het bestuur is dat de
werkgroepen zelf de teksten voor het jaarverslag aanleveren.
o Verder geen commentaar.
• Verslagen worden goedgekeurd.
5. Goedkeuring financieel verslag 2016, alsmede verslag van kascontrole
commissie
Kascontrole commissie heeft geen opmerkingen.
Decharge wordt verleend en bestuur dankt de kascontrolecommissie voor het verslag.
Het financieel verslag wordt goedgekeurd.
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6. Begroting 2018
Begroting wordt besproken, belangrijkste nieuwe kosten zijn de verbouwing van de
bar en vloer. De begroting is belangrijk als houvast voor het financiële jaar 2018 en
mede bedoeld voor de gemeente ter ondersteuning van subsidieaanvragen. Begroting
2018 wordt goedgekeurd.
7. (Her)verkiezing bestuursleden
• Conform de statuten moet het bestuur getrapt aftreden, de voorzitter Leo
Kiehl en secretaris Peter Kuiper zijn vorig jaar voor een periode van 2 jaar
benoemd. Volgens schema zijn dit jaar uw penningmeester Wim Wenning en
beheerder Nancy Kuiper-Mansveld aftredend. Beide stellen zicht herkiesbaar.
Er zijn geen tegenkandidaten en beiden worden door de aanwezige leden
herkozen voor een periode van 2 jaar. Het bestuur bedankt de leden voor het
vertrouwen in dit bestuur.
• Ook Marnix Mourits is aftredend als algemeen bestuurslid. Marnix heeft
aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur betreurt deze keuze
maar dankt hem voor zijn betrokkenheid in de afgelopen jaren. Marnix is wel
bereid om de jubileumcommissie te leiden. Zo blijft de continuïteit hiervan
geborgd. Ook in dit geval heeft zich nog geen tegenkandidaat gemeld.
Voorzitter verzoekt de leden om er mee in te stemmen dat het bestuur op
zoek gaat naar een nieuwe bestuurskandidaat en hem of haar tot aan de
volgende ledenvergadering mee te laten lopen. Marnix krijgt een geschenk
aangeboden.
• Het bestuur is uitgebreid met Claudia Smit, zij zal zich hoofdzakelijk bezig
houden met de PR en communicatie van de buurtvereniging. Claudia stelt
zichzelf aan de leden voor.
8. (Her)verkiezing leden kascontrole commissie
• Leden van de controlecommissie worden voor een periode van 2 jaar
benoemd. Tilly van der Meer is aftredend maar heeft aangegeven zich
opnieuw herkiesbaar te stellen. De leden herkiezen Tilly van der Meer voor
een volgende periode van 2 jaar.
• Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de reserve functie. Ook in de
vergadering meldt zich niemand. Deze vacature zal op de site worden
geplaatst.
9. Rondvraag
• Tilly v.d. Meer vraagt of er een digitale nieuwsbrief in het leven kan worden
geroepen. Dit zal in een reguliere bestuursvergadering aan de orde komen.
Ook de vraag of de ALV-stukken digitaal verstuurd kunnen worden. De ALVstukken staan twee weken voor aanvang van de ALV op de site. De financiële
stukken kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd of aan de bar in
de buurtvereniging worden ingezien.
• Theo vraagt of het mogelijk is om het muziekfeest zoveel mogelijk te
promoten met o.a. billboards aan de straat. Bestuur antwoordt dat hier kosten
en vergunningplicht tegenover staan. Promotie gaat via de huis-aan
huisbladen, regionale kranten en social media.
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10. Sluiting
• Leo vraagt aandacht voor de Oranjefonds/Buytenrode collecte en vraagt
collectanten zich te melden bij het bestuur.
• Leo dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en wijst de leden nog
eens op het inschrijven voor de diverse jubileumactiviteiten. Leo nodigt de
leden uit voor een drankje en sluit de vergadering.
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