Jaarvergadering Oranjevereniging Beverwijk
Datum:
Plaats:
Tijd:

donderdag 15 maart 2018
gebouw BHK, Groenelaan 74, 1942 EH Beverwijk (0251-220698).
20:30 tot 22:00

1. Opening en mededelingen

Agenda

2. Verslag van de jaarvergadering 12 april 2017
3. Ingekomen post
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel jaarverslag 2017
a. Verslag van de kascontrolecommissie
b. Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge bestuur
6. Benoeming van kascontrolecommissie 2019
7. Begroting 2018 herzien en 2019
8. Bestuurssamenstelling en - verkiezing
9. Contributie
10. Statuten – machtiging tot wijziging
11. Programma Koningsdag 2018
12. Wat verder nog ter tafel komt
13. Sluiting vergadering
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Ad. 5 Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat thans uit:
Naam
Functie
Mw. B.A. Reimes
Lid
Mw. H.A.M. Witte
Lid
Mw. A. Kellenaar-de Goede Reserve-lid
Voor de kascontrolecommissie worden opvolgers gezocht onder dankzegging aan de huidige leden voor
hun werk voor de vereniging. Leden die zich beschikbaar willen stellen voor de kascontrolecommissie in
2019 worden door het bestuur van harte verwelkomd.
Ad. 8 Bestuurssamenstelling
Het Bestuur bestaat thans uit.
.
Naam
Dhr. V. Kellenaar
Dhr. G. Hofman
Dhr. W.H.L. Moonen
Dhr. M. Rosman
Dhr. H. Rengers

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Benoemd tot/aftredend in
2018
2019
2019
2019
2019

Volgens dit schema is Dhr. V. Kellenaar regulier aftredend. Het Bestuur stelt voor om Mw. C.C. BilarsDon te benoemen tot voorzitter.
Volgens artikel 10.2 van de statuten kunnen minimaal 10 leden schriftelijk tijdig bij het bestuur
tegenkandidaten voordragen.
Het bestuur is nog steeds zoekende naar nieuwe bestuursleden voor de functies webmaster,
vicevoorzitter, sponsorwerving, redactie oranjekrant en coördinator activiteiten. Leden kunnen ook
namen voordragen aan het bestuur.
Zij die geen bestuursfunctie ambiëren maar mee willen helpen op Koningsdag zijn ook welkom. Er is
steeds meer behoefte aan handen van vrijwilligers om mee te helpen op koningsdag voor de opbouw en
afbouw van de hekken en verkeersregelaars.
Ad. 9 Contributie
De minimum contributie is thans al enige jaren: € 10. Het bestuur stelt geen verhoging van de minimum
contributie voor. Dat is niet nodig omdat vele leden al meer dan € 10 bijdragen. Het bestuur doet wel
een beroep op de leden te zoeken naar sponsoren voor nieuwe activiteiten. De subsidie van de gemeente
Beverwijk biedt genoeg mogelijkheid voor een goed basisprogramma. Evenwel extra financiële middelen
zijn altijd welkom om juist dat beetje extra’s te gaan bieden.
Ad. 10 wijziging statuten
Er zijn twee gewichtige redenen voor wijziging.
• De belastingdienst heeft een aanvraag voor ANBI status afgewezen op grond van een bepaling
van de statuten.
• De officiële naam “Vereniging tot viering verjaardag van H.M. De Koningin” is niet echt
passend meer sinds we weer Koning hebben.
We willen daarom de statuten moderniseren en daarvoor kijken of dat op een eenvoudige en goedkope
wijze kunnen regelen. We vragen de machtiging om dit in gang te zetten. Formele wijziging zal
geschieden bij een algemene ledenvergadering.
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