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 UUR. 
 
 
Aanwezig : Er waren 8 leden en 7 bestuursleden aanwezig. Carola Sanders, Toos Meulenbroeks 

en Dave Dost hebben zich afgemeld. 
   
Opening: De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en is zeer 

verheugd met de opkomst. 
 

Aanvulling: Er komen uit de vergadering geen aanvullingen. 
 
Verslag ledenvergadering 2014: 

Gerard leest dit voor en meldt dat door de storingen van de website het updaten van 
de foto’s op de stencils niet altijd gelukt is en dat hij Kees Schellekens nog moet 
benaderen inzake de lotto.  

 
Financiëel verslag over 2015: 

André leest dit voor en zegt dat de opbrengst van het oud papier meer is geworden, 
dus de ontvangen voorschotten worden weer (nu positief voor de buurtvereniging) 
bijgesteld. Verder was er nog wat onduidelijkheid over het bedrag van € 284,39 inzake 
de fietstocht. Bij de uitgaven van de kas was de omschrijving van € 54,39 niet correct, 
er stond buurtfeest in plaats van fietstocht.  
 

Verslag kascommissie: 
Clemens van der Heijden en Frans Meulenbroeks hebben de kas gecontroleerd. 
Namens de kascommissie zegt Frans 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: 
Clemens van der Heijden is aftreden en wordt opgevolgd door Mario Graat. 
 

Verkiezing bestuursleden: 
Dave heeft te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid, er heeft zich geen 
vervanger gemeld, dus bestuur gaat door met de huidige overgebleven samenstelling.  

 
Rondvraag: Jan van Heijst meldt dat er tegenover hun op Kendersekker 9 een gezin uit Eritrea is 

komen wonen. 
Jan Lauwers meldt dat er nog steeds kliko’s klaar staan met oud papier en dat dit voor 
onze ophalers best lastig is. Er wordt besloten dat er aan de containers een brief 
bevestigd wordt met de mededeling dat deze nog 1 keer geledigd wordt en daarna 
niet meer. Gerard zal een brief maken en een 30-tal exemplaren aan Thieu geven 
voor maandag 14 maart. 
Ton van Eijk gaat verhuizen naar ’t Busseltje, Hij zal dit jaar nog stencils rondbrengen 
en ook zal hij Jan van Doorn polsen of deze in de toekomst de stencils rond wil 
brengen. 
Maria van Herk vraagt of er dit jaar weer een bierproeverij is  nee, dit jaar weer een 
kookactiviteit en het volgend jaar weer een bierproeverij.. 
 

Sluiting: Toine bedankt iedereen voor hun komst en inbreng. 


