
Notulen ALV Brinio 2017 
 
Aanwezig: Robert Engels, Marry van Gemert, Francis Geurink , Fannette Schumann, Mariette 
Hardi, Antoinette Hoogenboezem, Caroline Plooster, Daan Dijksma, Lotte Barth,  Jurgen 
Oosterman, Robbin Kusters, Mayet Meerder, Mariska Troost, Sanne de Jong, Nico van Rijn, 
Dhr. van Tiel, Nezaket Ozdemir-Sahin, Sonja Klifman en Mevr. Vrijenhoek.  
 
Afwezig (met kennisgeving): Esther Alderliesten, Christel Dubbeldam, Angelien Poot.  
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten. 

 
2. Inkomende/uitgaande post 

Er is geen inkomende of uitgaande post.  
 

3. Notulen ledenvergadering 8 maart 2016 
Er wordt een vraag gesteld naar aanleiding van pagina 2. Inbreng in de gemeente, 
commissievergaderingen bijwonen. Is daar al iemand voor gevonden?  
Nog niet. We weten dat dit belangrijk is, maar het is heel lastig om hier iemand voor 
te vinden. 

 
4. Jaarverslag Bestuur 

- De voorzitter bedankt iedereen voor het weer gezond maken van de vereniging. 
Hier is heel veel tijd en energie in gestoken. We zijn weer op de rit, hier zijn we 
trots op. Er komen complimenten vanuit de ereleden. 

- De activiteiten van het afgelopen jaar worden gemist in het jaarverslag. 
Hoogtepunt was het 120-jarig bestaan. We hebben een hele gave dag gehad, 
heeft ons financieel ook weer geholpen.  

- Dit is het laatste jaar dat de sponsorcontracten liepen. De sponsors zijn opnieuw 
benaderd met de vraag of zij weer willen sponsoren. Het is nog even afwachten 
wie er allemaal door gaan. 

- We hebben een stabiel tot licht groeiend ledenbestand. 
- We hebben begrepen dat de Reede gaat uitbreiden, daar zouden we graag 

gebruik van maken. Dit zodat we de selectie ook uit het Maerlant kunnen halen. 
Vanaf april gaan zij ook al half naar de Reede.  

 
5. Verslag kascontrolecommissie 

5a. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie 
De kascontrole is dit jaar door Bert Poot en Ruben Stolk uitgevoerd. De jaarcijfers zijn 
goedgekeurd. 

 
6. Financieel Jaarverslag 

Decharge verlenen aan bestuur en penningmeester door leden 
Er worden complimenten gegeven aan het bestuur. Er is duidelijk te zien dat er hard 
gewerkt is.  
 
 



7. Begroting + vaststelling tarieven 2017 
Dit jaar wordt er geen contributieverhoging uitgevoerd. 
Volgend jaar maken we opnieuw de balans op en bekijken we of het nodig is om de 
contributie te verhogen.  
 
Er wordt gevraagd of het sponsorbedrag van €7000,- nog onzeker is? Dit is inderdaad 
nog even spannend. Er is via de Jumbo een nieuwe sponsoring uitgezet en de oude 
sponsors worden opnieuw benaderd. We hopen uiteraard op een verlenging van de 
contracten.  
 

 
8. Bestuurlijke wijzigingen 

 
Aantredend nieuw bestuurslid: 
Mevrouw E. Alderliesten (ledenadministratie) 
 
Aftredende bestuursleden: 
De heer R. Engels (voorzitter) 
Mevrouw A. Hoogenboezem (ledenadministratie) 
 
We willen Antoinette en Robert  heel erg bedankt voor hun inzet gedurende de 
afgelopen jaren! 
 

9. Behandeling schriftelijke voorstellen van leden. 
Geen. 
 

10. Rondvraag 
Dhr. van Tiel bedankt het bestuur voor het weer gezond maken van de vereniging: 
“Het bestuur van Brinio heeft enorm veel gedaan voor de vereniging, zeker ook de 
ledenadministratie. Als jullie kijken hoe jullie er vorig jaar voorstonden dan zijn jullie 
echt van een heel eind gekomen. Mijn complimenten.” 

 
11. Sluiting 

De vergadering is om 20:50 uur gesloten. 


