Notulen van de ledenvergadering op zaterdag 16 maart 2019

Aanwezig:
Niels en Karen Lax, Ben Golob, Yvo Kaufmann, Karsten Faruhn, Maurice Thielen, Manon
Moonen, Roger Chappin, Mirthe Schopen, Antje Brauers, Alexander Brauers, Ashley von
Kann, Hub en Rob Debets, Tobias en Laura Riedl, Richard Ruijters, Beau Georgis, Vera
Bednas, Mark Russchen, Marianne Feenstra, Lilian Görtzen, Pieter Haan, Joel Georgis.
Afwezig met kennisgeving: Helmut Draeger.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er zijn genoeg
stemgerechtigden aanwezig.

2.

Goedkeuring
Notulen jaarvergadering 2018 over het verenigingsjaar 2017
Karsten merkt op dat bij de aanwezigen Ben Golob staat en ook bij de afwezigen.
Hij was echter afwezig.
De aanwezigen hebben voor het overige geen op of aanmerkingen en derhalve
worden de notulen over het verenigingsjaar 2018 goedgekeurd.

3.

Evaluatie 2018 en vooruitblik 2019 ( algemeen )
Niels leest het verenigingsverslag 2018 voor. Tevens geeft hij aan wat de plannen
voor het jaar 2019 zijn (zie betreffend verslag).

4.

Financiën:
A.
Balans 2018 / Begroting 2019
Yvo toont de inkomsten en uitgaves van het jaar 2018 en geeft een toelichting op
enkele posten. De begroting 2019 wijkt niet veel af van het jaar 2018. Niels geeft aan
dat het dit jaar iets anders is getoond, maar als iemand het kasboek en de begroting
in een Excel bestand wil zien, kan men zich wenden tot Yvo.

B.
Verslag kascontrolecommissie (vereniging en stichting)
De kascontrolecommissie is geheel gewijzigd en bestond uit Karen Lax en Maurice
Thielen. Maurice geeft aan dat de verenigingskas is gecontroleerd. Alleen de kas van
de stichting is nog niet gecontroleerd.
Er wordt door de aanwezige leden decharge verleend aan de penningmeester van de
vereniging, waarvoor dank.
De stichtingskas moet nog worden gecontroleerd en zal zo spoedig mogelijk ter hand
worden genomen.
5.

Beheerstichting
Jaarverslag 2018 en planning 2019
Hub leest het verslag 2018 en de plannen 2019 voor (zie betreffend verslag).

6.

Huldiging jubilarissen.
Alexander Brauers is 20 jaar lid van onze scouting.
De volgende leden vieren een jubileum:
Rianne Lax, 5 jaar lid
Ben Golob, 5 jaar lid
Bente Salobir, 10 jaar lid
Hub Debets, 10 jaar lid
Manon Moonen, 15 jaar lid
Wilma von Kann, 15 jaar lid
Loes Hanssen, 5 jaar lid
Beer Koolen, 5 jaar lid
Fijgje Koolen, 5 jaar lid
Faith Helfer, 5 jaar lid

7.

Speltakken en organen Evaluatie 2018 en vooruitblik 2019
Elke speltak leest het jaarverslag 2018 voor en vertelt de plannen voor het jaar 2019.

8.

Verkiezingen:
Aftredend in 2018 zijn voorzitter Niels Lax en secretaris Ben Golob. Beiden hebben
te kennen gegeven dat zij zich weer herkiesbaar stellen.
Ben zou eigenlijk pas volgend jaar aan de beurt zijn. Maar deze herverkiezing is naar
voren getrokken om niet alle kennis in een keer te verliezen.
Er waren 15 Stemmers:
Niels: 15 voor
Ben: 15 voor
Bij deze zijn de twee heren gekozen voor een komende periode.

9.

Besluiten:
Goedkeuring contributie besluit 2019.
Er zijn geen wijzigingen in aangebracht in het contributiebesluit.
Het besluit 2019 wordt bekrachtigd.

10.

Mededeling
Er komt wederom een kledingactie. De prijzen zijn 1,-- verhoogd.

11.

Rondvraag
Niels Lax geeft een korte terugblik op zijn eerste jaar. Met hoogte en dieptepunten.
Uiteindelijk heeft de liefde voor deze vereniging hem doen besluiten om door te gaan.
Wij doen het met elkaar en hij kan het niet alleen.
12.
Sluiten
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

