Notulen Jaarvergadering 12 maart 2019

Aanwezige bestuursleden:
Janneke Monteban, Fons Jongeling, Theo Melching, Sylvia Uyting, Peter Johanningmeijer, Peter Knol
en Hetty Grimmelikhuijse.
Aanwezige leden 14 en afgemeld 18 leden.
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Even stilstaan:
Wij herdenken en staan even stil bij diegenen die ontvallen zijn.

3.

Mededelingen en binnengekomen stukken:

URENCO Nederland
Maart 2019
We werken veilig of we werken niet. Dat betekent
voor ons er alles aan doen om veilig werken mogelijk
te maken, om onze mensen te stimuleren om te
kiezen voor veilig werken en de ruimte te geven om
te stoppen als dat niet kan. We willen namelijk
allemaal graag aan het einde van de dag weer
gezond naar huis kunnen. We zijn dan ook blij dat de
teller voor dagen zonder incidenten met verzuim
alweer op 1050 staat.
En aangezien geluk zich vermenigvuldigt als je het
deelt hebben we, op aandragen van onze mensen,
Trefpunt - Speeltuin de Berg Neede,
Scouts van De Blauwe Reigers
Carintreggeland Huis De Botterhof,
verblijd met een cheque van €750.
Waarvoor wij de medewerker en Urenco hartelijk
dank zeggen.

Het bedrag is bestemd voor onze afdeling speeltuin en de activiteiten commissie gaat aan het werk
met het maken van plannen om de kinderen van onze speeltuin te verblijden waarbij ook een deel
voor de opening van de speeltuin zal worden betrokken.
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4.

Rooster van aftreden:
Het bestuur heeft een rooster van aftreden gemaakt voor alle bestuursleden. Hetty
Grimmelikhuijse is het eerste bestuurslid uit deze groep die nu aftreed.
Janneke Monteban bedankt haar namens bestuursleden en leden voor haar voortreffelijke
werk dat zij al die jaren belangeloos heeft gedaan en overhandigd haar een bos bloemen en
een cadeaubon Onder de aanwezige leden zijn geen nieuwe kandidaten voorgedragen.
Marieke Knol zal hier met de activiteiten commissie naar kijken om het bestuur weer tot zeven
man sterk aan te vullen..

5.

Notulen vorige jaarvergadering:
Enige vraag waarom Peter Knol in de kascontrole zat, hij is immers bestuurslid.
Antwoord: ten tijde van de vorige jaarvergadering was Peter nog geen lid van het bestuur.
Normaal kunnen bestuursleden niet hiervoor gekandideerd worden, hij is nog maar net een
paar maanden bestuurslid en hebben hiervoor niet iemand anders gezocht.
Voor de kascontrole worden twee leden gekandideerd waarvan er elk jaar een afvalt.
Onder de aanwezige leden hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Marieke Knol gaat
via de activiteiten commissie kijken of er een nieuwe kandidaat kan worden toegevoegd.
Verder kwam er nog een vraag of de agenda eerder naar de leden kan toekomen zodat de
leden zich beter kunnen voorbereiden. Het bestuur wil dit graag regelen via de e-mail maar
het probleem is dat een grote groep mensen, vooral van de afdeling speeltuin, geen emailadres hebben opgegeven. Marieke Knol heeft toegezegd dat zij samen met de activiteiten
commissie zal kijken of de ontbrekende e-mailadressen achterhaald kunnen worden.
Verder geen vragen waarop de notulen zijn goedgekeurd.

6.

Jaarverslag 2018:
Geen vragen en dus wordt het jaarverslag 2018 goedgekeurd.

7.

Financieel verslag:
Er werd uitleg gevraagd over balansnummer 8200 opbrengst verhuur zaal/speeltuin hoe dit tot
stand komt.
Uitleg: De speeltuin wordt regelmatig verhuurd aan scholen soms met zaal en soms zonder.
Verder is het mogelijk voor verenigingen het gebouw te huren voor tentoonstellingen,
vergaderingen of zoveel jaar bestaan. Ook is het mogelijk de zaal te huren eventueel met
speeltuin voor feestelijke bijeenkomsten.
Verder nog een vraag over de opbrengst van de speeltuin.
2750 euro is gemeentelijke subsidie de rest zijn inkomsten van kinderen die geen lid van de
speeltuin zijn. Deze kunnen dan voor een klein bedrag toch gebruik hiervan maken.
Verder geen vragen waarop het financiële verslag is goedgekeurd.

8.

Verslag van de kascommissie:
De kascommissie bestaande uit de heren Marco Egberink en Peter Knol hebben geen
onregelmatigheden aangetroffen en zijn akkoord gegaan met de kas.
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9.

Rondvraag:
Marieke Knol wil graag dat er een gedeelte van de zaal vrij komt voor activiteiten voor de
kinderen, vooral bij regenachtig weer. Het plan is ontstaan om in het achterste gedeelte van
de zaal een vouwwand te plaatsen Peter Knol zal samen met de klussengroep een plan
samenstellen met een begroting en deze aan te bieden aan het bestuur.
Verder kwam er een vraag om via de websitesite aan te geven dat er een jaarvergadering
wordt gehouden waar dan ook de agenda wordt gepubliceerd.
De website is nog fonkelnieuw en er moet nog veel worden aangepast en ook de
webbeheerder van Trefpunt de Berg Theo Melching moet nog door de ontwerper worden
geschoold om zelf aanpassingen te kunnen verrichten.

10.

Sluiting:
Janneke Monteban sluit de vergadering en wenst iedereen een behouden thuiskomst.

.

Opgesteld namens het bestuur de secretaris Theo Melching 13 maart 2019
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