
LEDENVERGADERING 23-02-2015 „’T CENTRUM” 20.
30

 UUR. 
 
 
Aanwezig : Er waren 8 leden en 8 bestuursleden aanwezig. Fam. Rösken heeft zich afgemeld. 
   
Opening: De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en is zeer 

verheugd met de opkomst. Een extra woord van welkom voor Karlijn welke in de loop 
van 2014 is toegetreden tot het bestuur. 
 

Aanvulling: Er komen uit de vergadering geen aanvullingen. 
 
Verslag ledenvergadering 2013: 

Gerard leest dit voor en hier zijn verder geen op- en/of aanmerkingen op.  
 
Financiëel verslag over 2014: 

André leest dit voor en verklaart waarom er een positief bedrag staat bij de activiteit 
Kerststukjes maken. Dit komt omdat de kosten in 2013 zijn verantwoord en de incasso 
van de eigen bijdrage in 2014. 
Toine deelt mee dat de personen die langs de deur gingen om de lottogelden op te 
halen allebei zijn gestopt. Er zijn 2 à 3 personen die alleen maar contant willen 
betalen, de overige personen gaan akkoord met automatische incasso. Hij vraagt of er 
uit de vergadering een vrijwilliger zich wil melden om 4x per jaar bij deze personen 
langs te gaan. Helaas meldt zich niemand. Het bestuur zal dit verdere bespreken in de 
eerstkomende bestuursvergadering.  
 

Verslag kascommissie: 
Wilco Adams en Clemens van der Heijden hebben de kas gecontroleerd. Namens de 
kascommissie zegt Wilco dat de kas gecontroleerd is en dat alles weer pico bello in 
orde was en de penningmeester wordt gecomplimenteerd voor zijn werkzaamheden 
en tevens wordt hem décharge verleend.. 
 

Benoeming lid kascommissie: 
Wilco Adams is aftredend en hij wordt opgevolgd door Frans Meulenbroeks. 
 

Verkiezing bestuursleden: 
Toine is reglementair aftredend, is herkiesbaar en wordt met algemene stemmen 
herkozen.  

 
Rondvraag: Jan Lauwers meldt dat er met ingang van 2016 hoogstwaarschijnlijk het oud papier 

opgehaald gaat worden in kliko's. Als er voor kliko's gekozen wordt, kunnen er geen 
dozen met oud papier meer aan de straat gezet worden. Met ingang van 1 april as. 
verdwijnt de zwarte kliko. Omdat we niet zeker weten of elke buurtbewoner een kliko 
heeft, informeert Jan bij de gemeente of deze kliko daarvoor gebruikt kan/mag 
worden. Zodra Jan iets concreets weet, wordt hier bekendheid aan gegeven. 
Frans Meulenbroeks vraagt of de foto's op de stencils een keer geupdated kunnen 
worden. Gerard zegt dat hij hier probeert rekening mee te houden. 
Toine brengt de vernieuwde Ekkerkrant onder de aandacht. deze is te downloaden via 
de site. 
 

Sluiting: Toine bedankt iedereen voor hun komst en inbreng. 


