
LEDENVERGADERING 24-02-2014 „’T CENTRUM” 20.
30

 UUR. 
 
 
Aanwezig : Er waren 10 leden en 8 bestuursleden aanwezig. Er waren geen afmeldingen. 
   
Opening: De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en is zeer 

verheugd met de opkomst.. 
 

Aanvulling: Er komen uit de vergadering geen aanvullingen. 
 
Verslag ledenvergadering 2012: 

Gerard leest dit voor en hier zijn verder geen op- en/of aanmerkingen op.  
 
Financiëel verslag over 2013: 

André leest dit voor en geeft enige uitleg inzake de diverse opbrengsten. Er wordt 
gevraagd waar de uitslag van de lotto te zien is, dit is op: www.lotto.be (wordt vermeld 
in De Ekkerkrant). Het reservegetal is van de zaterdagtrekking. „Koken met Simon” 
was een nieuwe activiteit in 2013.  
 

Verslag kascommissie: 
Wilco Adams en Peter Herijgers hebben de kas gecontroleerd. Namens de 
kascommissie zegt Wilco dat de kas gecontroleerd is en dat alles weer pico bello in 
orde was en de penningmeester wordt gecomplimenteerd voor zijn werkzaamheden. 
 

Benoeming lid kascommissie: 
Peter Herijgers is aftredend en hij wordt opgevolgd door Clemens van der Heijden. 
 

Verkiezing bestuursleden: 
Kitty en Gerard zijn reglementair aftredend, beiden zijn herkiesbaar en worden met 
algemene stemmen herkozen. Carola heeft aangegeven om na de ledenvergadering 
te stoppen als bestuurslid. Het bestuur betreurt dit maar respecteert haar keuze. Eind 
2013 zijn er al wel 2 nieuwe bestuursleden toegetreden nl. Maartje Stokkermans en 
Eef van Aaken, beiden wonende in de Grotenekker. Het „oude ” bestuur is blij met 
deze nieuwe leden. Toine kondigt aan dat er in de loop van 2014 hoogstwaarschijnlijk 
nog een nieuw bestuurslid toe zal treden.  

 
Rondvraag: Maria van Herk vraagt of er dit jaar nog een feestavond is → ja, op Paaszaterdag 

19-04-2014 (stencil is vanavond naar de rondbrengers gebracht). Ook merkt ze op dat 
er wel een mail rondgestuurd is om de 50+ uitstap te verzetten maar dat er daarna 
geen reactie meer is gekomen behalve dan de datum op de algemene stencil. Gerard 
biedt hiervoor zijn excuses aan en beloofd om het in de toekomst probeert beter te 
doen. Ook vraagt ze of de Kerststal eerder geplaatst kan worden. Het bestuur licht toe 
dat dit altijd gebeurd op de laatste zaterdag voor Kerstmis, behalve als deze te dicht 
bij Kerstmis valt. 
André vraag of er wijzigingen zijn bij het ophalen van het oud papier omdat het aantal 
kilogrammen daalt. Geen aanwijsbare reden behalve dan dat Vermeulen is 
weggevallen. Of er met containers gewerkt gaat worden, wordt bepaald door de 
ophalers. Zolang deze daar geen gemak c.q. voordeel in zien, blijven we op de oude 
manier verder gaan. 
 

Sluiting: Toine bedankt iedereen voor hun komst en inbreng. 


