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Notulen jaarvergadering 
 
Vergadering gehouden bij: Het Wapen van Liempde 
 
Aanwezig leden: 
 

Pepijn Spaas 
John van Heertum 
Ria Timmermans 
Gerrie Verhoeven 
jan Verhoeven 
Rene van de Veerdonk 
Nellie van de Veerdonk 
Martien Timmermans 
Peter Smetsers 
Ine van Diessen 
 

Aanwezig bestuur: Paul Dortmans 
Annelies van Wijlick 
Mariska Smulders  
Lobke van de Koevering 
Bart van Erp 
Paul Schippers 
Judith Terlouw 
Linda Thomassen 
 
 

Afmeldingen: Ilse de Kort 
Wijnand Bressers 
 

  

 

1.1. Agenda 

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering over het jaar 2015 door de secretaris 
3. Jaarverslag 2016 door de secretaris 
4. Financieel jaarverslag 2016 door de penningmeester 
5. Verslag en benoeming kascontrole commissie 
6. Pauze 
7. Geplande activiteiten in 2017 door de voorzitter 
8. Toelichting van de begroting voor 2017 door de penningmeester 
9. Mededelingen van het bestuur door de voorzitter 
10. Bestuursverkiezing 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

1. Opening 

Voorzitter Paul opent de  jaarvergadering en heet namens bestuur iedereen van harte welkom.  
Er zijn geen aanvullingen/wijzigingen op de agenda. 

2. Notulen jaarvergadering over het jaar 2015 door de secretaris 

De notulen van de jaarvergadering over het jaar 2015 word door de secretaris, Linda, besproken. Eerder 
stond deze ter inzage op de website gepubliceerd. Deze werd niet meer voorgelezen zoals voorgaande jaren. 
Als de leden akkoord zijn met notulen van de jaarvergadering van 2015 worden deze ondertekend door de 
voorzitter en secretaris, Paul en Linda. 

3. Jaarverslag 2015 door de secretaris 

Het jaarverslag wordt voorgelezen door Linda evenals het verslag van de minder zichtbare activiteiten zoals 
oud papier, oldtimerdag en de kerstattentie 70+. Pepijn Spaas en John van Heertum, van de bivakcommissie 
zijn aanwezig om een kort verslag van de bivak te doen en de locatiekeuze toe te lichten. 

4. Financieel jaarverslag 2015 door de penningmeester 

Lobke licht toe welke kosten we in 2016 hebben gemaakt en hoe deze zich verhouden tot de opgezette 
begroting. 
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5. Verslag en benoeming kascontrole commissie 

Henk van de Eerde en René van de Veerdonk hebben de kas gecontroleerd. Alles is op orde, ziet er keurig 
uit. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun inzet. 
De benoeming: Volgens ons rouleersysteem controleren Henk van de Eerde en Ilse de Kort de kas over het 
jaar 2017. 
Het nieuwe reserve lid is Martien Timmermans. 

6. Pauze 

Mogelijkheid tot het nuttige van een drankje. 

7. Geplande activiteiten in 2017 

Paul doorloopt de lijst met activiteiten die het bestuur gepland heeft voor 2017. 
Bij het opzetten is zoveel mogelijk rekening gehouden met vakanties, examens en activiteiten van andere 
Liempdse verenigingen. Dit is lastig want er wordt veel georganiseerd in Liempde.  
Binnen het bestuur is bij de verdeling van het organiseren van de komende activiteiten in 2017 zoveel 
mogelijk rekening gehouden met: een evenredige verdeling, zo’n gelijkmatig mogelijke spreiding over het hele 
jaar en passend binnen ieders privé-agenda. 
 
Daarnaast licht Paul toe dat het een voorlopige activiteitenkalender betreft en activiteiten kunnen worden 
aangepast naar aanleiding van het budget voor 2017. 

8. Toelichting van de begroting voor 2017 

Lobke licht toe hoe het budget voor 2017 is vastgesteld. 
Vorig jaar hebben we kritisch naar de kosten gekeken. Tevens hebben we de opslag verplaatst naar 
gezinsvervangend tehuis Den Dries wat ons ook een besparing oplevert.  
Door deze besparingen kunnen we de bivak commissie een extra bedrag toekennen van € 200,-. 
 

9. Mededelingen van het bestuur door de voorzitter 
 
Door de voorzitter worden een aantal zaken aangehaald: 
 

a. Ons kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Na onze jaarvergadering in januari zal ook dit 
jaar de contributie automatisch geïnd worden in maart: 
Gezin     € 20,00 
60+    € 15,00 
alleenstaande   € 7,50 
Inwonende vanaf 18 jaar € 7,50 
 

b. Naast het e-mail of telefonisch contact, worden Martien Timmermans (wijkbeheersplan) en Wilbert 
Swinkels (ABL) minimaal eens in het jaar uitgenodigd op een bestuursvergadering. 
 

c. In december zijn de “op Liempt Gemunt” muntjes verzilverd voor een bedrag van € 590,00 aan 
waardebonnen. Bedankt! 

 
d. Halloween viel dit jaar weer onder onze hoeden. Samen met buurtvereniging kerkeind hebben we er 

weer een spannende en spectaculaire avond van weten te maken.  
 

e. Extrabox hebben we geheel laten verdwijnen. Alle spullen zijn kritisch uitgezocht en het resterende 
materiaal wordt opgeslagen bij het VGT. 
  

 
f. De ooievaars zijn vervangen voor de Keefheuvel borden die ook gebruikt zijn bij het jubileum met een 

“welkom in de buurt” bordje erbij. 
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g. Er kan weer geadverteerd worden op de jaarkalender; kosten € 25,00. 
Om daarnaast ook nog op de website te adverteren met een link naar de eigen website vragen we 
voor beide € 40,00. 

 
h. Ook het komende jaar weer een presentje voor de 70+ en alle vrijwilligers. De voorzitter bedankt alle 

vrijwilligers voor hun inzet tijdens het hele mooie jaar dat we achter de rug hebben. 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend:  Annelijs van Wijlick 
 
Paul houdt een afscheidsspeech voor beide en reikt een cadeau en een bloemetje uit namens alle 
bestuursleden. Beide bedanken iedereen en wensen het (nieuwe) bestuur veel succes. 
 
Inmiddels is er 1 nieuw bestuurslid gevonden; Judith Terlouw.  
Lobke van de Koevering is herkiesbaar. Zij wordt, zonder tegenkandidaten, automatisch herkozen.  

10. Rondvraag: 

Er is vraag naar een afvalbak voor plastic, gesitueerd bij de glasbak. Dit wordt opgepakt door het wijkorgaan, 
Martien Timmermans. 
  

11. Sluiting en uitnodiging voor een drankje 

De voorzitter, Paul, bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor een drankje. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Ondertekend voor akkoord d.d.:  
 
Voorzitter buurtvereniging Keefheuvel 
 
 
 
 
 
Naam: Paul Dortmans 

Secretaris buurtvereniging Keefheuvel 
 
 
 
 
 
Naam: Linda Thomassen 

 


