NOTULEN Jaarvergadering
Stichting Carnaval Herpen | 28-10-2014 | CONCEPT

Aanwezig vanuit het bestuur

Leon Megens, Astrid Megens, Sandy Peters, Astrid Toonen, Theo Arts, John
Loeffen, Marjo Gremmen, René de Leeuw, Patrick Schoenmakers

Aanwezig van de genodigden

Femke Hoes, Bart van Sonsbeek, Mart van den Berg, Martijn Peters, Mari
Appelhof, Martino de Klein, Rob van den Berg, John Voet, Frans-Jan van den
Berg, Wout de Best, Menno van Vliet, Petra van Dorst, Gemmy van Rooij,
Michel van Zwam, Niki Meijers, Lonneke van Erp, Saskia van de Wijst, Janneke
van Aar, Dennis van de Sanden, Klaas Bakker, William de Klein, Bert van de
Linden, Toon van Aalst, Peter Uijen

Afgemeld

Peter van Roosmalen, Rogier van der Linden, Niek van Sonsbeek, Marijn van
den Heuvel, Tonny Schellekens, Dorettie van Dijk.

1. Opening & Mededelingen
Opening

Om 20.40 uur opent de voorzitter, Leon Megens, en heet iedereen welkom op deze
jaarvergadering.

Mededelingen

Afmeldingen. Tijdens de vergadering wordt namens stichting carnaval koffie geschonken.
Na de vergadering is er nog een informele nazit, ook hier zijn de eerste consumpties voor
rekening van stichting carnaval.
Het programma voor komend jaar wordt bekend gemaakt en kort toegelicht. Met extra
aandacht voor het jubileum weekend ter ere van het 55 jarig bestaan van Stichting
Carnaval. Het programma is terug te vinden op onze website.

2. Notulen vorige vergadering

De notulen van de evaluatievergadering op 24-03-2014 zijn per pagina doorgenomen en
daarna gearresteerd.

3. Verslag 2013/2014
Financieel verslag

Op groot scherm wordt het financieel overzicht getoond met per onderdeel een korte
toelichting door de penningmeester Astrid Megens. 20 oktober heeft de
kascontrolecommissie, Frans-Jan & Martino het kasboek met bijbehorende stukken
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ingezien en akkoord bevonden. Ook alle aanwezigen zijn akkoord met het financieel
overzicht en verlenen daarmee decharge aan het bestuur.
De kascontrolecommissie, Frans-Jan van den Berg & Martino de Klein, hebben de controle
uitgevoerd en akkoord bevonden. Als kascontrolecommissie voor komend seizoen stellen
Martino de Klein & William de Klein zichzelf beschikbaar.

Secretarieel verslag

Weinig tekst, veel foto’s, dat is het jaarverslag van afgelopen seizoen. Alle activiteiten
worden kort toegelicht.
Het verslag zal nog op de website worden gepubliceerd.

4. Bestuurswijzigingen

Vorige jaarvergadering was al toegelicht dat Astrid Toonen dit jaar zou aftreden, Leon
Megens in het jaar 2015. Echter door het plots aftreden van Mireille heeft Astrid besloten
nog één jaar langer te blijven.
Marjo Gremmen is door alle aanwezigen aangenomen als nieuw bestuurslid.
Astrid Megens is tijden de evaluatievergadering als aangenomen als Penningmeester.

5. Samenstelling commissies.

Er zijn flink wat wijzigingen binnen de verschillende commissies, één voor één worden zij
toegelicht door de voorzitter. Een overzicht van de commissies met de nieuwe
samenstelling is terug te vinden op onze website.

6. Rondvraag
Geen vragen.

7. Sluiting

De vergadering wordt om 21.30uur gesloten door de voorzitter. Iedereen wordt bedankt
voor zijn aanwezigheid.
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