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Verslag
Algemene ledenvergadering

Datum: 2015-06-11
Tijd: 20.00u
Plaats: Slootsmid
Datum notulen: 2015-06-15

Aanwezig:
32 personen
Afmeldingen: T. Trel, F. Dogterom, J. Jonk, Dhr. en Mevr. Rexwinkel, A. Bannink, R. Altena

1. Opening



Voorzitter heet iedereen welkom op deze bijzondere locatie
Speciaal welkom aan dhr. Lubben, contactambtenaar van de gemeente Berkelland

2. Mededelingen en ingekomen stukken



Er zijn geen ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen

3. Notulen ALV november 2014



Er zijn geen op- en aanmerkingen uit de zaal over het verslag
Opmerking van de voorzitter: “In de vorige ALV werd een vraag gesteld over de contributie,
namelijk: “Betalen eenpersoonshuishoudens evenveel contributie als grotere huishoudens?”
Het bestuur van Geesterens Belang heeft dit besproken en besloten dat dat er geen
scheiding in contributie aangebracht wordt op grond van grootte van het huishouden.
Geesterens Belang vindt de contributiedrempel dusdanig laag dat het voor iedereen
toegankelijk is om lid te worden.”

4. Jaarverslag 2014







Voorzitter blikt aan de hand van een PowerPoint presentatie terug op de activiteiten van het
bestuur in 2014.
Bij het onderwerp veiligheid komen een aantal vragen/opmerkingen uit de zaal:
o Er wordt op de Pastorieweg veel te hard gereden. Hierdoor is er met name
geluidsoverlast door rammelende aanhangers etc. i.c.m. wegdek
o Bij de drempel in de Molenweg wordt regelmatig door de berm gereden om de
drempel te ontwijken.
Bij het onderwerp Sint volgt een extra uitleg van de voorzitter:
o Er zijn afspraken gemaakt tussen Geesterens Belang en school de Keikamp: De
Sintintocht valt nu onder Geesterens Belang maar school blijft wel actief betrokken
bij de intocht.
o De werkgroep beraad zich hoe de Sintintocht ordelijker en beter te laten verlopen.
Vraag uit de zaal: “Op de Sprakelberg is een boom gevallen en versperd de weg. Wie moet dit
opruimen?” De Scouting Borculo pacht dit terrein van de gemeente en is verantwoordelijk
voor het onderhoud van het terrein.
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Opmerkingen over de kerstmarkt van 2014:
o “School is te nadrukkelijk aanwezig. Dit is oneerlijke concurrentie voor de bedrijven
die ook op de kerstmarkt staan.”
o “Kerstmarkt was zeer leuk opgezet. Zeker geslaagd!”

5. Financiën 2014








Penningmeester neemt aan de hand van PowerPoint sheets de financiën van 2014 en de
begroting voor 2015.
Penningmeester legt uit dat de financien over 1,5 jaar gerekend zijn omdat het
verenigingsjaar weer teruggebracht is naar een kalenderjaar.
Er wordt dit jaar aan actieve ledenwerving gedaan: doel 30 nieuwe leden
In de begroting is rekening gehouden met de kosten voor de AED. We doen het goed of we
doen het niet!
Subsidies komen van de gemeente. Dit jaar moet eerst een nieuwe convenant gesloten
worden tussen de kleine kernen en de gemeente.
Mevr. Droogh doet verslag namens de kascommissie: Alles ziet er keurig uit en is
goedgekeurd.
Kascommissie voor 2015: mevr. Carla Droogh en dhr. Albert Mol.

6. Rondvraag



“Wat gebeurt er met een AED als deze gebruikt is?” Anouk Tragter legt namens de werkgroep
uit dat er een onderhoudscontract loopt. Hiermee wordt de AED na elk gebruik weer in orde
gemaakt door gespecialiseerd bedrijf.
“Is het mogelijk om volgende keer een microfoon met versterker te gebruiken? Nu was niet
alles goed verstaanbaar.”

Presentatie Slootsmid en rondleiding
Na het officiële gedeelte van Geesterens Belang neemt Jan te Luggenhorst het woord en verteld
boeiend over verleden, heden en toekomst van Slootsmid. Hierna volgt een rondleiding door het
bedrijf.
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