Verslag Algemene Ledenvergadering

Datum
Aanwezige bestuursleden
Afgemeld
Aanwezige leden

: 25 februari 2019
: Marijke van der Putten, Jan de Bakker, Marianne Volker,
Liesbeth den Hartigh
: Anke Tebbe
: 25 leden

--------------------------------------------------------------------------------------------Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
Jaarverslag 2018
Er zijn complimenten voor het enthousiasme dat uit het verslag straalt. De ledenvergadering
bevestigt dat het programma van 2018 interessant was.
Er wordt een moment van stilte gevraagd voor de overleden leden in 2018, we zullen ze nooit
vergeten.
Financieel jaarverslag 2018
Er is sprake van een gezonde financiële situatie.
Er wordt gevraagd wat de motivatie is voor het bedrag van een reservering voor historische
projecten (ongeveer 1/3 van de begroting). De ambitie van het bestuur is om een historisch
onderwerp gedegener aan te pakken dan tot nu toe mogelijk was. Het verkeert nog in de
verkenningsfase.
De zeer ruime meerderheid van de ledenvergadering is akkoord met de voorgestelde reservering
voor historische projecten.
Er wordt gevraagd wat het verschil is tussen het aantal lidmaatschappen (136) en het aantal leden
(ongeveer 220). Het lidmaatschap is een gezinsabonnement, dit betekent dat er per lidmaatschap
meerdere leden kunnen zijn.
De Kascommissie, bestaande uit mevrouw Saskia Besling en mevrouw Nell Tromp, verklaart dat de
financiële stukken van 2018 heel goed in orde zijn. Met dank aan Jan de Bakker onze penningmeester
en met dank aan de kascommissie.
De ledenvergadering is unaniem akkoord met het financieel jaarverslag over 2018.
Keuze en benoeming kascommissie 2019
Nell Tromp en Kees van Gils hebben zich beschikbaar gesteld voor de Kascommissie van 2019.
Jaarplan 2019 en jaarprogramma 2019
De ledenvergadering is akkoord met het jaarplan en het jaarprogramma van 2019.
Goedkeuring begroting en contributie voor het verenigingsjaar 2019
Er zijn geen vragen over de begroting van 2019. De begroting en de contributie (ongewijzigd € 30,-)
voor het verenigingsjaar 2019 zijn vastgesteld.
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Herverkiezing bestuursleden
Bestuursleden treden statutair uiterlijk drie jaar na benoeming af en zijn dan herkiesbaar. Marianne
Volker en Anke Tebbe zijn door het bestuur voorgedragen voor herverkiezing. Met applaus heeft de
ledenvergadering deze voordracht bevestigd.
Volgens rooster treden Jan de Bakker en Liesbeth den Hartigh af in 2020 en Marijke van der Putten in
2021.
Peilen mening leden
De vraag die voorligt is wat de leden vinden van het gezinslidmaatschap: zo handhaven of overgaan
tot een vorm van individueel lidmaatschap? Er zijn verschillende alternatieven:
• Volledig individueel
• 1e lidmaatschap volle prijs, het 2eof 3e lidmaatschap in een gezin voor gereduceerd tarief
Er wordt opgemerkt dat de huidige kosten van het (gezins)-lidmaatschap niet hoog zijn. Van de
aanwezigen zijn er 5 voor wijziging. De afspraak is dat we dit onderwerp volgend jaar terug laten
komen.
16 van de aanwezige leden hebben interesse in een bijeenkomst over de historie van Breda, buiten
de reguliere bijeenkomsten om.
Rondvraag
Een van de leden vraagt zich af of de maandagavond de meest geschikte avond is voor de
bijeenkomsten van de Gouden Cirkel in verband met activiteiten van andere verenigingen zoals bv.
het Bredaas Mannenkoor. Het antwoord van het bestuur is dat er op iedere avond andere
activiteiten zijn en dat we daarom vasthouden aan de maandag.
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