Verslag ALV Groei & Bloei afd. Rotterdam e.o. d.d. 10 april 2018
Aanwezig: Ingrid Waaijer, Joyce Marks, Henny v.d. Hazel, Annebeth van Lennep, Nel
Kromhout, Eveline Wandmaker, Hans Wandemaker, Ditta de Kwant, Tineke Vis, Marian
Huyts,
Bestuur: Annette Simons Voorzitter, Jacques la Croix penningmeester, Renske Venstra
secretaris, Arja Dingenouts algemeen bestuurslid
1. Welkom door Annette Simons
Zij treedt dit jaar af als voorzitter en het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Voorgesteld wordt: Marian Huyts als aspirant bestuurslid. Zij loopt voorlopig gewoon mee.
Carla Vermeulen heeft om gezondheidsredenen haar bestuursfunctie neergelegd. Zij heeft
jaren de excursies georganiseerd. Onze dank daarvoor is groot en dit wordt van harte
ondersteund door de aanwezige leden.
2. Verslag ALV 2017 11 april 2017
Deze wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
3. Jaarverslag 2017 wordt doorgenomen en akkoord bevonden
4. Financiën, 2017 is met een positief resultaat afgesloten.De kascontrolecommissie
bestond uit Henny v.d. Hazel en Willem van Etten. Zij zijn 3 april 2018 bijeengeweest
en hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
Zij hebben de penningmeester het advies meegegeven, gezien het feit dat er een behoorlijk
bedrag (ooit een legaat van een van de leden) achter de hand is, de prijs van de activiteiten
( excursies en workshops) voor de leden laag te houden. In de begroting wordt een
maximum bedrag opgenomen dat we kunnen “interen”. Dit wordt door de aanwezige leden
ondersteund.
5. Het jaarprogramma voor 2018 wordt doorgenomen.
Het bestuur is al een hele tijd op zoek naar een nieuwe webmaster. De huidige webmaster
Anja Brand wil het gezien haar toenemende drukke werkzaamheden, graag overdragen.
Daarnaast is er dringend behoefte aan een vervanger voor Carla Vermeulen.
Kunnen we die niet vinden dan komt het gebruikelijke aanbod aan activiteiten in gevaar.
6. Rondvraag, geen opmerkingen

7. Annette sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen en de lezing kan beginnen.
Verslag, Renske Venstra, secretaris
Voor akkoord: d.d. 19 maart 2019

………………………………………………………………………………….
Hanneke Willemsen, voorzitter

