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Aanwezig: 12 (van de 167) leden + 3 bestuursleden van Achtse Belangen
1.

Welkom / Mededelingen
Gerard Smelt heet namens het bestuur van Achtse Belangen de aanwezigen van
harte welkom op deze Jaarlijkse ledenvergadering.

2.

Notulen vorige vergadering
Verslag vergadering van 6 juli 2015: Deze was een paar dagen na de
vergadering online beschikbaar. Binnen een maand na publicatie op www.achteindhoven.nl zijn er geen commentaren binnen gekomen. Het bestuur
beschouwde daarmee de notulen als vastgesteld.
Ze moeten formeel nog worden goedgekeurd.
De vergadering keurt deze notulen goed met de navolgende opmerkingen:
1. De naam Dodewaard moet zijn Dodeweerd.
2. De naan van de vergadering moet zijn Jaarlijkse ledenvergadering.
3. Aan zowel de penning meester als het gehele bestuur wordt decharge
verleend.
4. Bij de mails over de vergadering graag de directe links vermelden in
plaats van een beschrijving van de plaats waar ze gevonden kunnen
worden.

3.

Activiteiten 2016
Deze zijn gepresenteerd,
Geen opmerking van de leden over de activiteiten.

4.

Financieel verslag 2015
Deze informatie die on-line reeds beschikbaar was is gepresenteerd,
Op de vraag of het de overweging waard is om de reserves tegen een hoger

rente percentage te beleggen geeft het bestuur de reacti:. Wij hebben dat niet
overwogen.
5.

Verslag kascommissie
De kascommissie bij monde van Jaap van Dodeweerd/ Frank van Pijkeren gaf de
conclusie: Wij stellen voor om de jaarrekening over 2015 goed te keuren.
Wel is er een opmerking over de hoogte van de reserves.
Het advies aan de ledenvergadering is om de penning meester en het gehele
bestuur te dechargeren voor het door hen gevoerde beleid.
De ledenvergadering neemt dit advies over:
De leden vergadering accordeert dat het volgende jaar de kascommissie bestaat
uit de heren van Pijkeren en Oosterbosch.
Op de vraag of overwogen is om de reserves te beleggen om zo een hogere
rente te krijgen antwoord het bestuur: nee dat is nooit overwogen.

6.

Rondvraag
Behale een kleine discussie of 10% van het aantal huishoudens dat lid is van
Achtse Belangen veel of weinig is geen andere zaken.

7.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten met dank aan de aanwezigen.

Gerard Smelt

