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Notulen ALV 2011 
 
 
 
 
 
 

 
Datum  Zondag 9 januari 2011 
Locatie Zaal centraal  Nederweert 
Aanwezigen Namens het bestuur: Peter van Setten (voorzitter), , Herman van den Broek 

(vice-voorzitter), Rose-Anne Feijen(Penningmeester) Jac Broens, Kees-Jan 
Starrenburg en Thijs douven. Vanuit de buurt waren een 20 tal volwassenen 
aanwezig. 

Afwezig   
Betreft Algemene ledenvergadering Buurtvereniging ‘de Kerneelhoven’ 

 

 
1. Om 15.45 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 

2. De voorzitter blikt terug op de activiteiten welke georganiseerd zijn in 2010, dit 
waren: 
- Algemene ledenvergadering 
- Pasen 
- Bowlen 
- WK voetbal 
- Barbecue met volleybaltoernooi 
- 70 party 
- St. Maarten 
- St. Nicolaas 
Van het buurtfeest wordt een fotopresentatie verzorgt. 

 
3. Vervolgens worden de activiteiten besproken welke de buurtvereniging van plan is 

te organiseren in 2011, dit zijn: 
 

4. - Bowlen (27 feb) 
- Paaseieren rapen (24 april) 
- Jongeren activiteit (22 mei) 
- Sportdag / Barbecue (1 en 2 juli) 
- Burendag (24 september) 
- St. Maarten (11 november) 
- St. Nicolaas (26 november) 

 
5. Het financieel jaarverslag over 2010 wordt door de voorzitter gepresenteerd.  Het 

financiële jaaroverzicht is in januari 2011 gecontroleerd door Theo v Ekkerschot en 
Sandra Timmermans-Steijvers en akkoord bevonden. De voorzitter vraagt aan de 
aanwezige leden decharge voor de penningmeester over 2010. De decharge 
wordt verleend. Vervolgens behandelt de penningmeester het budget voor 2011. 
Hierin wordt aangegeven iets in te teren op onze reserve omdat we vinden dat de 
reserve ruimschoots voldoende is. Theo v Ekkerschot en Patrick Altena zijn 
bereid om komend jaar de kas te controleren 

 
6. Op basis van het budget voor 2011 is ook de contributie voor 2011 vastgesteld op 

€ 20 per gezin. De contributie is daarmee gelijk gebleven t.o.v. 2010. Contributie is 
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verplicht voor deelname aan activiteiten. Daarnaast kan er per activiteit altijd nog 
een eigen bijdrage gevraagd worden.  

 
7. De voorzitter neemt het woord terug en gaat over naar het volgende onderwerp: 

‘de bestuursverkiezing’. Op basis van het schema van aftreden zoals bij de 
oprichting van de buurtvereniging bepaald, dienen dit jaar 2 bestuursleden af te 
treden, te weten: Peter v Setten en Jac Broens. Zij hebben zich niet herkiesbaar 
gesteld. Om nieuwe leden voor het bestuur te werven is binnen de gehele buurt 
een brief uitgedaan met het verzoek om indien men geïnteresseerd is zich aan te 
melden voor een bestuursfunctie voor de bestuursverkiezing. Op basis hiervan 
heeft 1 kandidaat zich aangemeld. 
Aan de leden van de buurtvereniging wordt gevraagd of men akkoord is dat 
Sandra Timmermans-Steijvers wordt gekozen in het bestuur. De leden zijn 
akkoord en daarmee is het bestuur op 1 lid na  weer bijna volledig.  

 
8. De voorzitter meldt dat we nog graag een bestuurslid willen en dat we ook nog 

vrijwilligers zoeken voor oud papier en andere activiteiten .  
 

9. Als laatste punt : Er wordt nog opgemerkt voor dit jaar st. Maarten met de school te 
communiceren en op de website te vermelden als de activiteit wordt afgelast. 

 
10. De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur en dankt iedereen hartelijk voor 

zijn/haar komst! 
 

11. Tenslotte worden de aftredende bestuursleden Jac Broens en Peter van Setten 
nog ludiek in het zonnetje gezet. 

 
 
 


