
 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV)  
Groei & Bloei afdeling Breda e.o.                                                    
Concept Notulen ALV 9 februari 2022:  
 
  1:  Opening door Plony van Ham – van Dijk 
  2:  De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2020 worden  
       ongewijzigd aangenomen. 
  3:  Sociaal verslag 2020 en 2021 is op de website geplaatst zodat leden van  
       tevoren inzage hebben gehad. Het jaarverslag 2021 wordt op het scherm  
       getoond en er wordt aandacht gegeven aan de overledenen in 2021 en na een  
       opmerking ook de overledenen in 2020.  
  4:  Financieel verslag 2020 en 2021 Plony geeft een heldere uitleg van de cijfers.  
  5:  Marian Ooyen vertelt over de kascontrole 2020 en 2021 en geeft de 
       penningmeester een compliment voor haar zorgvuldigheid en complete en  
       transparante boekhouding. Door de leden wordt decharge verleend.  
  6:  Jan de Lint meldt zich als reserve voor de kascontrolecommissie 2022 
  7:  De begroting 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  8:  Wijnand geeft een presentatie van het bestuursbeleid 2022 
  9:  Vanwege de beperkte tijd wordt de presentatie “resterend deel van het 
       Jaarprogramma” niet behandeld. Dit onderdeel heeft ieder via het  
       programmaboekje reeds tot zich kunnen nemen.  
10:  Plony geeft uitleg over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
       Sinds deze verordening in 2018 is ingesteld wordt er jaarlijks tijdens de ALV 
       aandacht aan gegeven.   
11:  Ook over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die sinds 
       1 juli 2021 van kracht is, geeft Plony een duidelijke uitleg.  
12:  De aftredende bestuursleden Trees Koeken, Plony van der Ham en  
       Diny Linneman worden ieder persoonlijk hartelijk bedankt voor hun bijzondere  
       inzet. Yolanda Huijzers – Schreuder, Sjak Dielemans en Marianne Zuidgeest 
       worden gekozen als nieuwe bestuursleden.   
13: Huldiging van de aanwezige leden met hun 20-jarig lidmaatschap. De jubilarissen 
      die niet aanwezig zijn krijgen een attentie thuisgestuurd.  
14: Bloemetje en bedankje voor de leden die gestopt zijn met hun werk in een 
      commissie. Ook de conciërges worden bedankt.   
15: Onder dankzegging voor de inzet van de vrijwilligers tijdens deze ALV wordt het  
      officiële gedeelte van de vergadering afgesloten. 
 
Tijd voor ontmoeting met een hapje en een drankje voor alle aanwezigen.  
De drie nieuwe bestuursleden gaan rond om kennis te maken en om het 
jubileumboekje “De wondere wereld van de tuin” uit te delen.  
Bij vertrek ontvangt eenieder een attentie in de vorm van een drietal bollen van 
Roselily Potlelie 


