
Ledenvergadering 18 december 2017 
 

1. Opening en mededelingen  

2. Verslag Bijzondere ALV d.d. 4 oktober 2017 (volgt)   

3. Stand van zaken financieel en begroting 2017 - 2018  

4. Stand van zaken Samenwerkende Jeugd Organisatie Bekkerveld - Weltania  

5. Rondvraag en sluiting 
 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
1. Opening en mededelingen 

 
Twee mededelingen: 
 
a. De voorzitter doet een dringend beroep op leden om zich te kandideren voor de 

functie van secretaris. Geconstateerd wordt dat het huidige tweekoppige bestuur 
de taaklast niet langer kan volhouden. Met name de combinatie van secretariaat 
en penningmeesterschap in een persoon is niet vol te houden en statutair onjuist.  
 
Indien er geen versterking komt, dreigt het DB op termijn op te stappen. 
Uiteraard word van de ledenvergadering verwacht dat zij naar kandidaten 
uitkijkt en deze aandraagt bij het DB. Ook zal het DB zelf  werven binnen en 
buiten de vereniging. Het betrekken van buitenaf kan als uiterste consequentie 
hebben dat er een betaald bestuurslid aangetrokken moet worden. 

 
b. De voorzitter wijst op het 75-jarig bestaan van de vereniging en de vijftigste keer 

 dat het Bekkerveldfestival wordt georganiseerd. Het DB verzoekt de vergadering 
tot het formeren van een projectgroep om de activiteiten op te zetten en fondsen 
te werven. 

 
2. Verslag Bijzondere ALV d.d. 4 oktober 2017  
 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag en is daarmee vastgesteld. 
 
 
3.  Stand van zaken financieel en begroting 2017 - 2018  
 
Alvorens de secretaris/penningmeester het woord te geven, stelt de voorzitter dat de 
stukken van de accountant te laat gereed waren om deze in de vergadering te brengen. 
Deze jaarstukken zullen de volgende ledenvergadering (in het voorjaar)  geagendeerd 
worden. 
Secretaris/penningmeester ligt de begroting voor het huidige seizoen toe zoals die door 
de financiële commissie is opgesteld. Op voortschrijdend inzicht zijn een paar 



wijzigingen op de vastgesteld begroting van de bijzondere ledenvergadering d.d. 4 
oktober 2017. Er wordt binnen deze begroting strak op de liquiditeiten gestuurd op. 
Uitgaven worden zeer terughoudend gedaan.   
 
Vragen worden gesteld over de verhoudingen in de horeca. Gesteld wordt dat zuivere 
horecaverhoudingen op deze begroting en realisatie van vorig seizoen niet te maken zijn 
omdat er niet geaggregeerd is met het doel het horecaproces sec zichtbaar te maken. Zo 
staan er onder inkopen allerlei aanschaffingen. Nagestreefd wordt volgende 
ledenvergadering een presentatie van het horecadeel te geven.  
 
Op dit moment is de vereniging redelijk liquide en mag verondersteld worden dat dit 
seizoen alle rekeningen betaald kunnen worden op de huur van het bovendeel van A 
gene Bek na. Deze huur zal besproken worden met de gemeente omdat nu steeds 
duidelijker geworden is dat deze huur voor de vereniging net op te brengen is. Het DB 
kan niet zo ver gaan de vereniging ‘uit te kleden’. Er zijn overigens al stevige 
bezuinigingen doorgevoerd.  
 
De begroting van komend seizoen zal in de volgende vergadering aan de orde komen. 
 
Ten aanzien van de selectie wordt opgemerkt of het geen interessante constructie is 
hiervan een eigen stichting met een eigen huishouding te maken. Het DB zal dit bij de 
financiële commissie inbrengen. 
 
Tim Mattaar kandideert zich om commissie sponsoring en inkoop te versterken. Het DB 
zal dit bij de sponsorcommissie inbrengen. 
 
Rondvraag: 
 
Namens de veteranen wordt een vraag over de hoogte van de contributie gesteld. 
Gesteld wordt dat onze verenging een stuk duurder is dan andere. Het DB zal dit 
onderzoeken.   
 
De voorzitter dankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering onder herhaling 
van de mededelingen bij de opening van de vergadering. 
 
 
 


