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Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Buytenrode 24-4-2018
Aanwezig (in willekeurige volgorde):
L. Jansen, M. Scheffers, F. Roelofs, M. Mourits, T. Levert, M. Tuijnenburg, T. v. Wezel, S.
Wenning, E. v.d. Burg, R. de Bree, R. Groenendijk, P. Roodhuyzen
Afwezig met kennisgeving:
T. v.d. Meer, J. Rijksen, K. de Jonge, T. Kiehl, H. Verbruggen, D. Verbruggen
Bestuur:
P. Kuiper, L. Kiehl, C. Smit, W. Wenning
Afwezig: N. Kuipers-Mansveld
1. Opening van de vergadering
• Leo Kiehl (voorzitter) heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de
vergadering. Opkomst is helaas wat mager. De voorzitter bedankt de
werkgroep Darts dat zij hun avond later willen beginnen voor deze
vergadering. Voorts biedt de voorzitter excuses aan voor de verwarring over
de aanvangstijd.
• De voorzitter vraagt de aanwezigen om de presentielijst te tekenen.
• De voorzitter meldt dat er vacatures zijn in het bestuur, bij de knutselclub en
dat de barmedewerkers versterking behoeven. Hij doet een oproep aan de
aanwezige leden om na te denken of zij ook als vrijwilliger actief willen zijn.
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 18 april 2017
• Tekstueel:
o Geen commentaar.
• Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van:
o Geen commentaar.
• Verslag word hierbij goedgekeurd met dankzegging aan de secretaris.
4. Goedkeuring jaarverslag bestuurszaken, werkgroepen en jubileum
• De voorzitter geeft aan dat het jaar 2017 een kroonjaar was voor Buytenrode. Op
25 augustus bestonden wij precies 40 jaar. Het afgelopen jaar stond dan ook

volledig in het teken van dit jubileum. In het jaarverslag komen de diverse
jubileumactiviteiten terug.
• Kalenderjaar 2017 heeft ook in het teken van de verbouwing van de zaal
en de bar gestaan. Dat is met behulp van vele vrijwilligers tot stand
gekomen. In het jaarverslag kunt u hier meer over lezen.
• De voorzitter geeft aan dat het de wens van het bestuur is dat de
werkgroepen zelf de teksten voor het jaarverslag aanleveren.
De verslagen worden zonder discussie goedgekeurd.
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5. Goedkeuring financieel verslag 2017, alsmede verslag van kascontrole
commissie
Kascontrole commissie leest haar verslag voor en heeft verder geen opmerkingen.
Decharge wordt verleend en bestuur dankt de kascontrolecommissie voor het verslag.
Het financieel verslag over 2017 wordt goedgekeurd.
6. Begroting 2019
Begroting wordt besproken. De penningmeester geeft aan dat de contributie al sinds
jaar en dag € 8,50 bedraagt en vraagt de leden akkoord te gaan met het voorstel de
contributie vanaf 1 januari 2019 vast te stellen op € 10,-- per kalenderjaar. De
vergadering gaat akkoord met dit voorstel. De begroting is belangrijk als houvast
voor het financiële jaar 2019 en mede bedoeld voor de gemeente ter ondersteuning
van subsidieaanvragen. De begroting voor 2019 wordt goedgekeurd.
7. (Her)verkiezing bestuursleden
Conform de statuten moet het bestuur getrapt aftreden, de voorzitter Leo Kiehl en
secretaris Peter Kuiper zijn aftredend en stellen zich 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.
8. (Her)verkiezing leden kascontrole commissie
• Leden van de kascontrolecommissie worden voor een periode van 2 jaar
benoemd. Marcel Scheffers is aftredend maar heeft aangegeven zich opnieuw
herkiesbaar te stellen. De leden herkiezen Marcel voor een volgende periode
van 2 jaar.
• Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de reserve functie. Ook in de
vergadering meldt zich niemand.
9. Rondvraag
• Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting
• De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
• Leo nodigt de leden uit voor een drankje en sluit de vergadering.
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