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Aanwezig: 5 leden incl. 2 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 9 mei 2016: 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 wel worden goedgekeurd.
De vergadering keurt deze notulen goed met de navolgende opmerkingen:

3.

Activiteiten 2017
Deze zijn gepresenteerd,
Geen opmerking van de leden over de activiteiten.

4.

Financieel verslag 2016
2016 is afgesloten met een negatief saldo dat ten last komt van de reserves.
Een tweetal subsidies waarvoor een voorziening was genomen blijken in 2017
niet tot uitkering te komen.
Vergeleken met het vorige jaar: vergelijkbare uitgaves zien we ook in 2017.
De uitgaves inzake carnaval zijn in 2017 eenmalig wat hoger.
De uitgaves voor de dierenweide, die relatief gezien flink zijn gezien de
inkomsten van Achtse Belangen, zullen in 2017 wat hoger door een eenmalige
bijdrage aan de Stichting Vrienden van de dierenweide in de verwachting dat op

termijn de bijdrage beperkt zal blijven tot enkele subsidiabele activiteiten.
Vooruitlopend op de aantekening van kascommissie over de reserves geeft de
voorzitter de navolgende informatie
- Er komt een voorstel van de Dorpsraad om aan de toegangswegen van Acht
informatie borden te plaatsen die activiteiten moeten promoten. Het plan
waar de verenigingen massaal ja tegen hebben gezegd is nog niet helemaal
rond.
5.

Verslag kascommissie
De kascommissie (Frank van Pijkeren / Tiny Oosterbosch) concluderen: Wij
stellen voor om de jaarrekening over 2016 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 Oosterbosch en de Laat

6.

Bestuur Achtse Belangen.
Begin 2018 zal het bestuur van Achtse Belangen bestaan uit alleen Gerard Smelt.
Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld. Als de nieuwe Dorpsraad
dezelfde taken doet als de huidige is dat geen echt probleem. Behalve de extra
werkzaamheden voor de Verkiezingen.
Fia Tempelaar zegt toe hier een handje te helpen.

7.

Rondvraag
Geen andere zaken.

8.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten met dank aan de aanwezigen.

Gerard Smelt

