Notulen
Algemene Ledenvergadering (ALV) Vereniging Stevensbeek
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19.30
‘t Stekske

1. Welkom
Voorzitter Theo van Oorschot heet iedereen van harte welkom op de ALV
van de Vereniging Stevensbeek.

2. Notulen ALV 30 juni 2021
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen vanuit de leden. De notulen worden
ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen bestuur
De voorzitter geeft een korte toelichting over de bijgewerkte leden
administratie (369 leden), de Brochure Stevensbeek die voor iedereen
beschikbaar is, de actuele situatie van het voormalige AZC (thans opvang
Oekraïeners en statushouders) en het bevrijdingsfestival ‘Village of
Freedom’ dat op 17 september 2022 plaats zal vinden.

4. Mededelingen werkgroep
Door Henk Pouwels en Paul Timmermans wordt toegelicht waar de
werkgroepen
Jeugd
en
Wandel-/verbindingspaden
(onderdeel
Dorpsontwikkelingsplan) mee bezig zijn.

5. Jaarverslag 2021
Het jaarverslag is in te zien op de website van onze vereniging Voorzitter
Theo van Oorschot licht dit verslag op hoofdlijnen toe (zowel voor wat
betreft de balans als de winst- en verliesrekening). De leden hebben
gelegenheid tot het stellen van vragen.

6. Verslag commissie jaarverslagen
De commissie bestond voor 2021 uit Wendy Frehe, Clasien van Kampen
en Rob Slootmans. Wendy heeft de bevindingen mondeling toegelicht:
kopieerkosten Bles zijn fors (contract heroverwegen en afloop in de gaten
houden), OBU registratie tijdens ALV toelichten, bonnetjes verduidelijken
voor de commissie (declaratieformulier) en kruisposten in de administratie
zichtbaar maken .Wendy adviseert de vergadering namens de commissie
om het jaarverslag goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen.
Vervolgens besluit de ALV het jaarverslag 2021 vast te stellen en goed te
keuren.
Voorzitter Theo van Oorschot bedankt de commissie hartelijk voor het
werk dat is verricht. De adviezen van de commissie zullen uiteraard
(weer) meegenomen worden.

7. Benoeming commissie jaarverslag
Wendy Frehe is aftredend. Joep Laarakkers meldt zich aan als vervanger
en wordt aldus benoemd door de ALV. De nieuwe commissie voor controle
van het jaarverslag 2021 bestaat derhalve uit Clasien van Kampen, Rob
Slootmans en Joep Laarakkers.

8. Decharge van bestuur
Voorgesteld wordt aan de leden om het bestuur décharge te verlenen. Dit
voorstel wordt unaniem gevolgd en het bestuur wordt aldus
gedechargeerd voor het in 2021 gevoerde bestuur/beleid.

9. Aftreden Jos van de Berg en Henk Pouwels
Voorzitter Theo van Oorschot spreekt namens de overige bestuursleden
en de leden van de vereniging dank uit aan de aftredende bestuursleden.
Jos en Henk zijn bestuursleden ‘van het eerste uur’ en hebben een

duidelijke bijdrage geleverd aan de vorming en ontwikkeling van de
vereniging. Beide bestuursleden spreken hun dank uit in het gestelde
vertrouwen en treden aldus af.

10. Benoeming bestuursleden Marijke Arts en Paul Timmermans
Beide personen stellen zich voor aan de vergadering en worden door de
ALV unaniem als bestuursleden benoemd. Deze benoeming is voor de
duur van drie jaren, conform de statuten van de vereniging. Marijke en
Paul worden veel succes en plezier gewenst.
Daarnaast is het vermeldenswaardig dat Anika van de Cruisen zich als
aspirant dorpsraadslid heeft gemeld. Zij zal de vergaderingen van het
bestuur komende tijd bijwonen.

11. Terugblik 2021-2022
Voorzitter Theo van Oorschot blikt kort terug op deze periode, onder meer
op de volgende onderwerpen: Hof Lindebeek, Korenaar (De Schakel),
bomenplan, Metameer en Radioplassen.

12. Dorpsontwikkelingsplannen
De dorpsontwikkelingsplannen zijn steeds nadrukkelijker zichtbaar
geworden in ons dorp. Verschillende plannen van Fraai Stevensbeek,
Village des Jeunes en Sportland worden door Matt van den Oever, Henk
Pouwels en Juan Jakobs toegelicht. Voorzitter Theo van Oorschot licht de
gewijzigde organisatiestructuur kort toe.

13. Rondvraag
Mia Pouwels vindt de gewijzigde verkeerssituaties in en rondom het dorp
onduidelijk en verwarrend. Tevens is het de vraag of de nieuwe
verkeersinrichting voldoet aan de wettelijke norm. Meerdere personen
vinden dit onduidelijk. De gewijzigde situaties zullen geïnventariseerd
worden en door het bestuur onder de aandacht van de gemeente worden
gebracht.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 en dankt iedereen voor zijn
of haar inbreng.
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