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Algemene ledenverg.
Notulen algemene ledenvergadering
27 maart 2018

Aanwezige
buurtleden:
Marjolein
Derksen, Chantal Oppers, Marius Broeren, Harry Huisman, Jetske Janssen
Aanwezige bestuursleden: Jenny van
Mil, Simone Cornelissen, Dave Grutters,
Marco Jans, Nancy Brussel, Linda van
Roij, Tonnie Oppers en Danielle Claassen.
1.

Opening

Dave heet alle aanwezigen welkom en
opent de vergadering.
2.

Notulen algemene ledenvergadering 28 maart 2017

Notulen stonden dit keer niet op de achterkant van het laatste buurtnieuws.
Aandachtspunt voor volgend jaar.
3.

Jaarverslag secretariaat

Dave leest jaarverslag voor. M.b.t. maaien
veldje: Jetske heeft vernomen dat Dick
Blokland aangegeven heeft dat de sportveldjes in Beers komend seizoen met grotere regelmaat gemaaid zullen worden. We
houden dit in de gaten en nemen, indien
dit niet het geval is, opnieuw contact met
gemeente op. Verder geen opmerkingen of
vragen.
4.

Jaarverslag financieel

Marco leest voor, er zijn geen inhoudelijke
opmerkingen of vragen. We hebben wederom een goed financieel jaar gedraaid.
Conclusie: Contributie blijft gelijk.
5.

Verslag kascommissie

Marius Broeren, Marjolein Derksen en
Piet Derks. Er zijn geen onjuistheden
geconstateerd. Kascommissie verleent
decharge aan het bestuur. Dave bedankt de
commissieleden.

12. Benoeming kascommissie

Damesactiviteit

Marius Broeren is aftredend, wie stelt zich
beschikbaar? Chantal Oppers stelt zich
beschikbaar en neemt het stokje van Marius
over.
13. Bestuursverkiezing
* Aftredend en herkiesbaar: Linda van Roij
en Dave Grutters. Beide zijn door de aanwezigen herkozen.
* Tonny Oppers stopt als bestuurslid. Het
bestuur zoekt naar een opvolger. Dave bedankt Tonny (en Chantal en kinderen) voor
zijn (hun) geweldige inzet in de afgelopen
jaren. Tonny heeft aangegeven dit jaar Beers
Best nog mee te organiseren. Als bestuur
nemen we nog officieel afscheid tijdens het
komende bestuursuitje.
14. Activiteitenkalender
Danielle leest de activiteitenkalender voor.
Deze is nagenoeg hetzelfde als afgelopen jaar.
Jetske vraagt of er vanaf nu elk jaar een
burendag is? Ja ,dat is vorig jaar afgesproken
n.a.v. de enquête die we gehouden hebben.
15. Mededelingen vanuit
stuur en commissies

be-

Marco Hendriks heeft aangegeven na dit jaar
te willen stoppen met het organiseren van
Beers Best. Bestuur is op zoek naar een
opvolger. Harry vraagt of verloop binnen
bestuur en commissies niet te groot is, maar
tot nu toe blijft er voldoende ervaring in de
verschillende geledingen en verloop blijf je
altijd houden.
16. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
17. Sluiting
Dave dankt iedereen voor aanwezigheid en
sluit de vergadering.

Zaterdag 26 mei
Wie gaat er mee een gokje wagen en
wie gaat er wellicht met de jackpot
naar huis? Op zaterdagavond 26 mei
gaan we met alle dames van 18 jaar
en ouder naar het Holland Casino in
Nijmegen. (Denk aan legitimatie.)
We vertrekken om 19.30 uur vanaf
het parkje aan de Korte Spruit. We
worden om 20.00 uur ontvangen in
Nijmegen met een welkomstarrangement: entree, welkomstdrankje,
speluitleg, borrelgarnituur en 10 euro
speelgeld. Daarnaast ontvangt iedereen 2 consumpties per persoon van
de buurtvereniging. De eigen bijdrage bedraagt €12,50. Door middel van
opgave gaat u akkoord met automatische incasso van de eigen bijdrage.
Wilt u ook mee? Geef dan snel op
door het aanmeldformulier op de
website in te vullen.

Herenactiviteit
Vrijdag 1 juni
Wie komt er gezellig borrelen bij Het
Wapen van Beers. Vrijdagavond 1
juni vanaf 20.30 uur organiseren we
een mannenavond voor alle mannen
van 18 jaar en ouder. Het motto van
deze avond is gezellig buurten onder
het genot van een hapje en drankje.
Voor deze avond vragen wij geen
eigen bijdrage maar zorgt de buurtvereniging voor hapjes en een aantal
drankjes. Wilt u erbij zijn? Geef dan
op via de website.
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Marc Derks Toernooi
Zaterdag 23 juni 2018

Wederom voor alle leeftijden organiseert Buurtvereniging ’t Neie Huukske
ook dit jaar het Marc Derks Toernooi,
een voetbaltoernooi dat gehouden
wordt op zaterdag 23 juni 2018 op het
veldje van onze buurtvereniging.
Leeftijdscategorie:
basisschool
voortgezet onderwijs t/m 16 jaar:

Er wordt vijf tegen vijf gevoetbald, op
een klein veld, zonder buitenspel, geen
slidings en geen lichamelijk contact.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om
onbeperkt door te wisselen. Gezelligheid
staat voorop! Dames mogen uiteraard
ook meedoen.

Geboren
Stijn Derks, zoontje van Bart Derks
en Anneke Hendriks. Wij wensen dit
jonge gezin heel veel gezondheid en
geluk samen!

De wedstrijden beginnen om 16.00 uur
en er zal gespeeld worden op het voetbalveldje van buurtvereniging ’t Neie
Huukske. Deelname is gratis.

en

Alle Beerse jongens en meisjes die in
groep 3 t/m 8 zitten, kunnen hieraan
deelnemen. En ook alle Beerse leerlingen die op het voortgezet onderwijs
(t/m 16 jaar) zitten. Ook kinderen die
niet in ’t Neie Huukske wonen en/of
die niet in Beers op school zitten mogen zich opgeven om mee te doen.

Deelname is gratis. De groepen 3 t/m 5
beginnen om 13.00 uur en de groepen
6 t/m 8 om 14.15 uur. Leerlingen van
het voortgezet onderwijs t/m 16 jaar
beginnen om 15.30 uur.
Als jullie zin hebben om mee te doen,
stuur dan een mail of lever dan een
briefje in met je naam, leeftijd en in
welke groep / klas je zit. Mailen kan
naar info@neiehuukske.nl Briefjes kun
je inleveren op Korte Spruit 5. Opgeven vóór woensdag 13 juni a.s..
Leeftijdscategorie volwassenen:
Volwassen en ook zin om een lekker
potje te voetballen? Geef je dan samen
met je vrienden, familieleden, collega’s of buurtgenoten op voor het Marc
Derks Toernooi voor volwassenen op
zaterdag 23 juni 2018!

Opgeven kan per team, stuur hiervoor
een
mail
naar
veulingsraymond1@gmail.com. Doe dit vóór
woensdag 13 juni a.s. Voor vragen kan
contact opgenomen worden met Raymond Veulings: 06-40786145.
Zorgen jullie ook allemaal voor heel veel
supporters?!! Tot ziens op 23 juni!

Beers Best
Zondag 1 juli 2018
De voorbereidingen zijn reeds in volle
gang. Binnenkort komen wij bij alle
buurtleden aan de deur om te informeren of en zo ja wanneer u kunt helpen.
Via de Dorps Courant en de Bijblijver
komt binnenkort meer informatie over
de Kindermarkt die evenals voorgaande
jaren tijdens Beers Best gehouden wordt.
Kinderen die hun oude speelgoed willen
verkopen, kunnen zich al opgeven en
een plaatsje op de Kindermarkt reserveren door een mail te sturen naar info@neiehuukske.nl.

AVG-wetgeving
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bekijken wij momenteel hoe wij in de
toekomst om zullen gaan met het
plaatsten van foto’s van activiteiten
op onze website en op Social Media.
Buurtleden ontvangen hierover binnenkort per mail meer informatie.
Tot die tijd zullen er geen nieuwe
foto’s geplaatst worden. Wij rekenen
op uw begrip.

