Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht van 11 april 2016
Aanwezig: Harry van Someren, Joke Kroon, Marrie Somers, Kees Blomhert, Janjaap Luijt, Ben van Leur,
Nel van Leur, Albert Sesink, Django Blok, Emmy Miltenburg, Roel Hagen, Kees Terhorst, Dingeman
Korf, Kees du Gardijn, Mia van Erp, Fanny Kuijvenhoven, Corry Kool, 's Jean Rensink, Ans Sengers,
Trudy van den Bergh (verslag)
1Opening
Harry heet iedereen welkom. We missen Wim erg en bedanken de vele Nivonleden die op de
crematie aanwezig waren.
Thijs Notenboom en Marian Bode hebben zich afgemeld.
2Ingekomen stukken
3Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2015
Het verslag wordt goedgekeurd
4Jaarverslag 2015
Het verslag wordt goedgekeurd
5Financieel verslag 2015
Het verslag wordt goedgekeurd.
6Verslag van de kascontrolecommissie
Er is goedkeuring van de kascontrolecommissie en de penningmeester ontvangt decharge,
ondanks het missen van enige afrekeningen van Wim. Met dank aan Ben van Leur en
Kees du Gardijn.
7Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
Kees du Gardijn is herkiesbaar en Albert Sesink stelt zich verkiesbaar. De nieuwe
kascontrolecommissie bestaat uit Kees du Gardijn en Albert Sesink.
8Bestuursverkiezing
Marrie Somers stelt zich herkiesbaar.
Marrie Somers wordt herkozen.
Janjaap Luijt stelt zich verkiesbaar.
Janjaap Luijt wordt verkozen.
Kees Blomhert stelt zich verkiesbaar
Keees Blomhert wordt verkozen
Janjaap Luijt gaat het beheer doen en de bijbehorende financiën.
9Begroting 2016
De begroting wordt goedgekeurd.
10Nieuwe activiteiten
Er is een voorstel tot het oprichten van een zanggroep.
11Wat verder ter tafel komt
De klussen binnenshuis gaan Kees Terhorst en Django Blok doen. Aan het plafond wordt voorlopig niets
gedaan, eerst moet er een beslissing komen over nieuwbouw of instandhouding van het huidige gebouw.

Er is nog geen beslissing van Nieuw Rotsoord. De gemeente wil niets bijdragen en dan wordt het te duur
voor Nieuw Rotsoord.
De stoeltjes in de tussenruimte worden sleets. Nel van Leur kijkt voor nieuwe stoeltjes. Het budget is 50
euro per stuk.
Er staan spullen in het centrum spullen die waarschijnlijk nooit gebruikt worden, zoals een paar grote
boxen. Vragen van wie het is en opruimen. Kijken wat er nog meer weg kan.
De inventaris van de Nivonruimte is van het Nivon.
Hanneke Verkuil koopt in voor de koffie en thee.
12Sluiting
We sluiten af met een mooie fotoreportage van de fotogroep.

