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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 11-04-2014. 
PLAATS VAN VERGADERING: ‘t Parkhuis, De Steeg 
 

Aanwezig: 52 geregistreerde leden. 

1. Opening 

De vergadering wordt door Frans van Elk (voorzitter) om 20:00 uur geopend. 

2. Mededelingen 

Geen, behoudens de mededeling dat de vergadering van de Oranjevereniging - welke 

voorafgaande aan de ALV gepland stond - geen doorgang had gevonden i.v.m. het 

plotselinge overlijden van de moeder van Hans Agelink.  

3. Notulen ALV BG 2013 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen door de vergadering vastgesteld. 

4. Jaarverslag BG 2013 

5.1. Op het jaarverslag zijn geen op- of aanmerkingen en het jaarverslag wordt 

door de vergadering vastgesteld. 

5. Financieel Jaarverslag BG 2013 

5.1 Verslag kascontrolecommissie (KCC) 

Namens de KCC, bestaande uit Leo Woessink en Els Brandsen, doet Leo 

Woessink verslag van de bevindingen van de Cie. De KCC heeft geen 

afwijkingen geconstateerd en de gepresenteerde cijfers in orde bevonden. De 

vergadering stemt in met de bevindingen van de KCC, waarmee het bestuur 

gedechargeerd wordt.  

Wel geeft de KCC het bestuur het advies om – gelet op de teruglopende 

contributies – in de toekomst weer met acceptgiro’s te gaan werken. 

Het beoogde nieuwe bestuur heeft al aangegeven dat zij aan het innen van 

contributiegelden prioriteit zal geven. 

5.2 Benoeming nieuw lid KCC 

Als nieuw lid van de kascontrolecommissie wordt benoemd: Hein van der 

Haagen. 

6. Verslag Sinterklaascommissie/Speelhoeddag 

Sinterklaascommissie is overgedragen aan Jos Buis; 

Kirstie Schmitz en Helene Labotz doen verslag van de laatst gehouden Speelhoeddag 

en geven aan dat de organisatie in het vervolg gedaan wordt door: Marte […?…]. 

7. Voortgang MAP 

Frans van Elk presenteert de evaluatie over de voortgang van het Meerjaren 

Activiteiten Plan (MAP). 

Bij het onderdeel Welzijn Zorg en voorzieningen (WVZV1 – Sociale participatie 

verbeteren), doet Els Brandsen mededelingen over de Markt op Steeg, zoals: Flyers 

zijn gedrukt, worden rondgebracht met de Regiobode. Toch kan Els nog wat 

vrijwilligers gebruiken om flyers rond te brengen (Dieren, Ellecom, Rheden, etc.). Als 

vrijwilligers melden zich: Ankie den Bakker, Dinie Paul, Arnoud van de Kolk en 

Lavita.  

Ook vraagt Els om vrijwilligers voor de parasol op het pleintje. Hiervoor melden zich: 

Marcel Schuur en Arnoud van de Kolk
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8. Verslag werkgroep evaluatie Dorpsvisie 

Marco Sinke doet kort verslag van de werkgroep evaluatie Dorpsvisie. 

 

20:45 - 21:00 uur Pauze 

 

9. Verkiezing nieuw bestuur 

De beoogde nieuwe bestuursleden stellen zich ieder afzonderlijk even kort voor. Er 

zijn geen tegenkandidaten en het nieuwe bestuur wordt door de vergadering 

benoemd. 

Tegelijkertijd treden Frans van Elk en Arie den Bakker terug en wordt van hen 

afscheid genomen. 

10. BG Café 

Petra Wilting neemt als nieuwe voorzitter de leiding over en geeft een presentatie 

over BG Café.  


