Verslag Algemene Ledenvergadering van vrijdag 2 februari 2018
Aanwezig: 18 leden en 8 bestuursleden
Afgemeld: geen
Notulist: Melissa Tragter
e.e.a. voor Brooksfeest via Café Mentink geregeld, zodat wij er als
vereniging het maximale voordeel uit konden halen. Maar omdat we nu
zelfstandig zijn en de aansprakelijkheid niet op bestuur en indirect de leden
willen vallen hebben we voor deze weg gekozen. Samen met Carolus Span
van Span Accountants hebben wij een volledig boekhoudpakket ingericht.
In de loop van het jaar zijn er nog diverse aanpassingen geweest i.v.m. de
diverse kinderziektes. De maandelijkse kwartaalaangifte worden door mij
uitgevoerd en het financieel jaarverslag zal nog worden uitgevoerd door
Carolus Span. Ik kan u wel een voorlopige indicatie geven van de
kosten/opbrengsten van de georganiseerde evenementen (zie financieel
overzicht 2017) Er zijn nml. nog een aantal overlopende posten tbv 2017.
Wel een vast gegeven is dat we per 31-12-2017 een positief saldo hebben
van € 2.145,36.

1. Opening.
De voorzitter Eralt Bettink opent om 20.16 uur de vergadering en heet
iedereen van harte welkom. Als eerste wordt er 1 minuut stilte gehouden
voor ons bestuurslid Henk Leuverink, die op 13 december 2017 plotseling is
overleden. De voorzitter dankt iedereen voor de minuut stilte.
2. Notulen ledenvergadering van 27 januari 2018.
De notulen zijn dit jaar kenbaar gemaakt op de website en zullen niet
voorgelezen worden. De voorzitter vraagt of hierop nog op- of
aanmerkingen zijn. Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de leden.
3. Jaarverslag 2017 van de secretaris.
De secretaris leest het jaarverslag van 2017 voor. Het jaarverslag wordt
vervolgens zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt
Erwin Sprukkelhorst voor de verslaglegging. Kleine opmerking door Melissa
Tragter: We zijn nog met 4 kinderen, die gewonnen hebben met de kinder
spelen op Brooksfeest op een woensdag middag onder leiding van Theo van
Leeuwen met paard en wagen op pad geweest en ijsjes wezen eten bij
ijsboerderij Dommerholt.

Muziek 2018: Dirty Daddies € 9.892,- excl. BTW waarvan ong. € 2.000,voor licht/geluid is belast. Half um Half € 1.250,- incl. podium geluid excl.
BTW.
Eralt vermeld dat we dit jaar Oele shotjes gaan verkopen. Op zondag komt
er zelfs een heus promoteam de Oele shotjes promoten. We vinden de
samenwerking met andere verenigingen en bedrijven erg belangrijk. Ook
mede daarom hebben we een andere cateraar in de arm genomen namelijk
Kerkemeijer uit Borculo. We hebben goed overleg gehad met Bert Ribbers

4. Financieel jaarverslag 2017.
Per 01-01-2017 is de buurtvereniging BTW-plichtig geworden. Dit in verband
met het zelfstandig organiseren van het Brooksfeest. Voorheen werden het
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8. Buurtvereniging bestaat in 2019 60 jaar, wat hiermee te doen.
en goede prijsafspraken gemaakt. We hebben we afscheid van genomen De
Woage, ook omdat we afgelopen jaar een aantal wanklanken van bezoekers
hebben ontvangen en er een aantal afspraken niet zijn nageleefd.

De vraag is of we nog stil moeten zijn bij dit toch wel heugelijke feit. Ap
Ooyman wist dat de oprichting 1 september 1959 was. Het idee is om in
dat betreffende weekend wat te organiseren (zondag 1 sept. 2019).
Ideeën die binnen komen zijn:
En soort burenontbijt/ brunch met aansluitend frühshoppen met live
muziek. Els Geurtsen gaf aan dat we allemaal lange tafels achter elkaar
zetten op straat (mits het weer dit toelaat).

5. Verslag kascontrole commissie.
Dit jaar werd de kascontrole uitgevoerd door Jan Boomkamp en Harry
Stoverink. De heren gaven aan dat het er goed uit zag, super. De voorzitter
bedankt ze voor het uitvoeren van de kascontrole. Nieuwe kascontrole leden
zijn Harry Stoverink en Rienke Boomkamp. Zij zullen de kascontrole van
2018 gaan uitvoeren.

De voorzitter vraag of er nog mensen zijn die zich in deze commissie willen
zitten, om dit samen met een bestuurslid uit te werken en ideeën op te
doen. Vrijwilligers die zich hebben aangeboden zijn: Jan Boomkamp, Karin
Stoverink, Els Geurtsen en Ans Bettink.

6. Bestuursverkiezing
Nieuw bestuurslid
: Marc Bensink
We zijn erg blij met Marc Bensink als invulling als nieuw bestuurslid.

Huub Wopereis kaarte aan dat er SBBB ook geld in kas heeft en dit
misschien ten hiervoor ten goede kan komen. Aangezien het een Brooks
Belang is. We houden contact met Huub Wopereis hierover, voor een
mogelijk bedrag dat SBBB zal betalen voor dit evenement.

7. Pauze van 20.56 - 21.15 uur.
De voorzitter vermeld dat de 1e kop koffie en het 1e drankje worden
aangeboden door de buurtvereniging.

9. Stichting Belangen Behartiging ‘t Broek
Huub Wopereis was aanwezig namens de SBBB. Hij gaf aan dat hij en
Nienke, met name in de begin periode veel bezig geweest voor het LOG
gebied. Daarna hebben zij zich veelvuldig ingezet voor het glasvezel in het
buitengebied. Hij gaf aan dat hopelijk volgend jaar bijna iedereen voorzien
van glasvezel, ook van de huishoudens die een brief hebben ontvangen van
gemeente Oost Gelre. Helaas zullen er een aantal huishoudens buiten de
boot vallen, aangezien de gemeente het niet ziet als een NUTS voorziening.

Marc Bensink wordt na de pauze uitgenodigd om deel te nemen aan de
bestuurstafel. Iedereen heet hem van harte welkom en wensen hem veel
succes.
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Dit is tot zover, voor de rest loopt er geen nieuwe belangen. Wel gaf Huub
te kennen dat Nienke uit de commissie stapt. Hun huis staat te koop en
wanneer zij Het Broek verlaat, neemt ze ook geen zitting meer in de
stichting. SBBB hoopt hiervoor iemand te vinden die haar plaats zal
innemen.
Wij als buurtvereniging zullen een oproep doen bij de leden via de eerst
volgende mailing. De voorzittter bedankt Huub voor zijn komst en uitleg.
10. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag.
12. Sluiting
Eralt bedankt Camping De Meibeek; Jan en Dieneke Brosky voor hun
gastvrijheid en om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt
iedereen voor zijn komst. Hij vermeld nog dat er 24 maart de Vrijwilligers
avond op de agenda staat en dat alle vrijwilligers persoonlijk bericht hierover
ontvangen via de mail.
Verslaglegging:
Melissa Tragter
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