NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING STEVENSBEEK D.D. 24 MEI 2018

Oproep:

de oproep voor deze algemene ledenvergadering (ALV) vond tijdig plaats in de Bles .

Aanwezigen:

in totaal zijn 47 leden aanwezig tijdens de ALV. Namens de gemeente Sint Anthonis is
de heer W. Engbers aanwezig als toehoorder.

1.

Opening

Om 19.30 heet Gerard de Baaij (GdB) alle aanwezige leden van harte welkom op deze ALV van de
Vereniging Stevensbeek.
Theo van Oorschot (TvO) zal van de ALV een verslag opstellen dat op de website van de vereniging
gepubliceerd zal worden.
De agenda voor deze ALV is aangehecht aan deze notulen (BIJLAGE 1), evenals de presentatie voor
deze ALV (BIJLAGE 2).

2.

Notulen ALV 14 december 2017

De notulen van de ALV dd 14 december 2017 worden unaniem vastgesteld. Geen van de aanwezige
leden heeft dienaangaande opmerkingen.

3.

Mededelingen bestuur

Leefbaarheidsfonds, project Vitale Kernen: toelichting door TvO. Nadere informatie volgt binnenkort
in de Bles. Gemeente Sint Anthonis zal per dorp informatiebijeenkomst verzorgen.
Nieuw college B&W gemeente Sint Anthonis: wordt heden benoemd.
Nieuw bestuurslid Vereniging: in verband met het aftreden van GdB als bestuurslid is het bestuur
actief op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Mevrouw Chantal Gommans is bereid om het
komende jaar ‘mee te lopen’ en te bezien of een bestuursfunctie iets is voor haar. Als dat zo is, zal
haar benoeming als zodanig op een volgende ALV geagendeerd worden.
Op de oproep in de Bles voor nieuwe bestuursleden zijn geen aanmeldingen gekomen.

4.

Mededelingen werkgroepen

Werkgroep Stevensgroen
Claudia van Oorschot licht kort stand van zaken toe met betrekking tot nieuwe bloembakken en
plannen met betrekking tot ‘ommetjes’ rondom dorp en speelveld/-voorzieningen. Zij doet een
oproep aan leden om zich aan te melden voor de werkgroep voor ideeën en ter ondersteuning van
de realisatie ervan.

Werkgroep Kermis
Chris Ermers (CE) deelt mede dat de kermis 2018 op basis van het gelijke concept als in 2017 zal
plaatsvinden. De werkgroep is – na overleg tussen het bestuur en Stichting ’t Stekske – onder
Stichting ’t Stekske geplaatst, nu die stichting veel meer ervaring heeft met en ingericht is op de
organisatie van dit soort evenementen.
Werkgroep Dier en Wei
CE licht kort stand van zaken toe en doet oproep aan leden om zich te melden als verzorger of
klusser.
Werkgroep Kiosk
Matt van den Oever (MvdO) licht de stand van zaken kort toe. Er wordt al gebouwd en de hoop is dat
de kiosk in juli 2018 geopend en in gebruik genomen kan worden.
Werkgroep Duurzaamheid
Rob Slootmans (RS) maakt kort melding van de laatste stand van zaken, waarbij nu vooral een focus
is op het faciliteren/realiseren van een zonne-energie project. Hierbij wordt nauw samengewerkt
met andere kernen binnen de gemeente. Het wordt één groot project of individuele projecten per
kern.
RS geeft ook dat de ‘isolatie-actie’ eind 2017 in het najaar 2018 mogelijk herhaald zal worden.
Nadere berichtgeving daarover volgt dan later.
Werkgroep Zorg
Henk Pouwels (HP) maakt melding van een in het najaar te organiseren Fittestdag voor iedereen
ouder dan 40 jaar. Nadere berichtgeving in de Bles volgt.
Werkgroep Glasvezel
Marius Peters (MP) licht toe dat deze maand in de gemeente Sint Anthonis gestart wordt met de
aanleg van glasvezel. Er wordt naar gestreefd om alle kernen in onze gemeente uiterlijk eind 2018
aangesloten en operationeel te hebben. Binnenkort worden bewoners benaderd door zog.
schouwers namens bedrijf Spie. Nadere info volgt zo nodig.
Stichting Samen Stevensbeek.
HP licht toe dat de kookboekactie van de stichting zeer succesvol was. Ook financieel gezien.
Gereserveerd gelden zijn in feite teruggevloeid aan de stichting door de verkoopopbrengsten. Dat
heeft de stichting doen besluiten om een tweetal schenkingen te doen, enerzijds aan werkgroep
Kiosk en anderzijds aan werkgroep Dier en Wij.

5.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 is op de website van de vereniging gepubliceerd. GdB licht toe dat dat verslag
hier niet herhaald zal worden. Wel wordt een staat van basten en lasten gepresenteerd aan de
aanwezige leden. JJ licht deze staat kort toe en beantwoord enkele vragen in dit verband. Verder zijn
er geen vragen of opmerkingen aangaande het jaarverslag.
Vervolgens wordt het jaarverslag in stemming gebracht en wordt dit unaniem (voorwaardelijk)
goedgekeurd door de ALV.

De goedkeuring is voorwaardelijk omdat de hierna onder 6. bedoelde commissie daarover tijdens de
volgende ALV nog verslag zal doen. Indien dat verslag alsdan akkoord wordt bevonden door de ALV
zal deze goedkeuring onvoorwaardelijk zijn

6.

Commissie jaarverslag 2017

TvO legt uit dat de statuten van de vereniging voorschrijven dat een door de ALV te benoemen
commissie het door het bestuur opgestelde jaarverslag zal beoordelen en ter zake aan de ALV verslag
zal uitbrengen.
Naar aanleiding van een vooraankondiging in de Bles hebben zich geen leden aangemeld die in deze
commissie zitten willen nemen. Tijdens de ALV melden Marcel van der Hagen en Willy van Kampen
zich als commissielid aan en zij worden vervolgens als zodanig unaniem benoemd door de ALV.

7.

Décharge bestuur

Het bestuur wordt door de aanwezige leden desgevraagd unaniem (voorwaardelijk) décharge
verleend voor het door haar in/over het jaar 2017 gevoerde bestuur.
Deze décharge is voorwaardelijk omdat de hiervoor onder 7. bedoelde commissie tijdens de
volgende ALV nog verslag zal doen over haar bevindingen ten aanzien van het jaarverslag 2017.
Indien dat verslag alsdan akkoord wordt bevonden door de ALV zal deze décharge onvoorwaardelijk
zijn

8.

Aftreden Gerard de Baaij als bestuurslid

GdB treedt af als bestuurslid.
TvO bedankt GdB voor alle voor en ten behoeve van ons dorp en de vereniging verrichte
inspanningen.
TvO zal voorlopig de rol van voorzitter van de vereniging op zich nemen.

9.

Rondvraag

Naar aanleiding van rondvragen wordt het volgende afgesproken/genotuleerd:
-

Het emailadres van de vereniging zal voortaan op de achterzijde van de Bles worden
vermeld;
Meldingen in verband met het niet functioneren van voorzieningen (verlichting, bebording,
etc) kunnen worden gedaan op www.verbeterjebuurt.nl;
Communicatie met de leden vindt in beginsel primair plaats via de Bles. Ook wordt de
website up to date gehouden;
Bij volgende ALV’s zal meer licht en een microfoon gebruikt worden.

10.

Sluiting

Om 20.35 sluit TvO de ALV af en dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid.

