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Datum  Zondag 25 januari 2015 
Locatie Zaal Le Winne  Nederweert 
Aanwezigen Namens het bestuur: Frank Bakkers (voorzitter), Sandra Timmermans 

(penningmeester), Rose-Anne Feijen(secretaris) Laura Moonen, Marc 
Wullems, Claudia Lemmen. Vanuit de buurt waren ongeveer 12 volwassenen 
en 15 kinderen aanwezig inclusief aanhang bestuur.. 

Afwezig Maartje Cremers  
Betreft Algemene ledenvergadering Buurtvereniging ‘de Kerneelhoven’ 

 

 
1. Om 15.30 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 
2. De voorzitter blikt terug op de activiteiten welke georganiseerd zijn in 2014, dit 

waren: 
- ALV met bingo 
-  Pasen 
- Jeugdactiviteit Valdeludao 
- Buurtfeest en volleybaltoernooi 
- Filmavond 
- St. Maarten 
- St. Nicolaas 
De activiteiten worden vergezeld van een aantal foto’s. 
 
Daarnaast worden de papierophalers bedankt en aangeven dat er nog enkele 
vrije plekken zijn in het jaarschema. Hierop volgt een spontane aanmelding van 
een van de nieuwe buurtbewoners de heer Ras.  
 

 
3. Het financieel jaarverslag over 2014 wordt door de penningmeester 

gepresenteerd, en over 2014 is een positief resultaat van € 484,-.  Het financiële 
jaaroverzicht is in januari 2015 gecontroleerd door John Heldens en Berend Jan 
Goldenbeld en akkoord bevonden. Er wordt aan de aanwezige leden decharge 
gevraagd voor de penningmeester over 2014. De decharge wordt verleend. De 
heer Ras is bereid om volgend jaar plaats te nemen in de kascontrole. Vervolgens 
behandelt de penningmeester het budget voor 2015. Komend jaar zullen we uit 
ons vermogen ontrekken t.b.v. het 10 jarig jubileum in waarvoor een feest gepland 
staat in oktober 2015.   

 
4. Op basis van het budget voor 2015 is ook de contributie voor 2015 vastgesteld op 

€ 20 per gezin. De contributie is daarmee gelijk gebleven t.o.v. 2014. Contributie is 
verplicht voor deelname aan activiteiten. Daarnaast kan er per activiteit altijd nog 
een eigen bijdrage gevraagd worden. Voor betaling is een eigen overboeking 
mogelijk en sinds 2013 bieden we ook automatische incasso aan. 
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5. Vervolgens worden de activiteiten besproken welke de buurtvereniging van plan is 
te organiseren in 2015, dit zijn: 

 
- Bowlen (15 maart)  
- Bijwonen toneelvoorstelling van de Krottepoffers (maart) 
- Paaseieren rapen (5 april) 
- Jeugd /familie activiteit (ntb) 
-  Sportdag / Barbecue (19 en 20 juni) 
- Jubileumfeest (3 oktober)\ 
- Filmavond (30 oktober) 
- St. Maarten (11 november) 
- St. Nicolaas (1 december) 

 
6. De secrataris neemt het woord en gaat over naar het volgende onderwerp: ‘de 

bestuursverkiezing’. Dit jaar zijn er 3 leden die aftreden. Frank Bakkers en Laura 
Moonen hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Marc Wullems gelukkig wel. Er is 1 
nieuw bestuurslid gevonden en dit is Robert Rademaker. Hierdoor hebben we een 
bestuur van 6 personen en blijft er nog 1 openstaande vacature bestaan. 

 
Laura en Frank worden met een presentje bedankt voor de inzet de afgelopen 3 
jaar.  
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    De secretaris sluit de vergadering om 16.10 uur en dankt iedereen hartelijk voor                                  
zijn/haar komst!  Aansluitend wordt er een film gedraaid voor de aanwezige kinderen. 


