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xrnnnaarsber1eit Agenda

Voor de 30e Algemene Ledenvergadering van de

Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen
te houden op donderdtg}S april 2013 in De Twee Marken

aanvang 19.30 uur

Opening

Verslag van de 29e Ngemene Ledenvergadering van 26 april20lz

Voorstel tot wijziging van de statuten
De huidige statutenzljn sterk verouderd. Met name de doelstelling van de vereniging is door de

gerealiseerde verbreding van de A12 achterhaald. Lrmiddels heeft het bestuur zich gebogen

over een nieuwe doelstelling voor de komende jaren en is van mening dat een aanpassing in

verband met de huidige waag en activiteiten nodig is. Voorts zijn zaken als het

contributiebeleid, uitschrijven extra vergaderingen, zittingsduur bestuursleden , huishoudelijk

reglement aan actualisatie toe. De voorgestelde statutenwijziging staat vanaf 19 april 2013 op

de website en liggen vanaf deze datum ook ter rrzage in de bibliotheek te Maarn.

Financieel overzicht?Dl2 en begroting 2013
Het financiële verslag, het verslag van de kascommissie, de benoeming van een nieuwe

kascommissie en de vaststelling van de begroting voor 2013 komen hier aan de orde.

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2013 voor iedereen te bepalen op € 10,-- per jaar.

Bestuurss amenstelling
De volgende leden treden af conform de statuten, maar hebben zich herkiesbaar gesteld te

weten:
de heer E. de Boer voorzitter;
de heer J.Bouman, vice voorzitter en2e secretaris;

de heer G.C.M. Verheggen,algemeen lid;
mevrouw H.Th.J. Hermes, secretaris.

In overeenstemming met art.9.2 van de Statuten kururen leden voor elke vacature schriftelijk
een voordracht doen. Dezevoordacht dient uiterlijk drie dagen voor de Algemene

Ledenvergadering - en ondertekend door tenminste vijf leden (geen bestuurslid zijnde) - bU

het bestuur worden ingediend. De Algemeen Ledenvergadering zal dan per vacature uit de

voorgedragen kandidaten een bestuurslid kiezen.

Ledenwerfactie

Pauze

Bespreking Projecten - Laatste stand van zaken

Voordracht door Mew. Evelien van Esch van Vereniging Veilig Verkeer Nederland over

verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom.

Rondvraag
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10. Sluiting
Het verslag van de ALV van26 april 2012, het financieel verslag2012, de begroting 2013 en de

voorgestelde statutenwijzing is te vinden op de website (www.vbmm.nl) en wordt u op aanwaag

(bij voorkeur per e-mail) door de 2d" secretaris toegezonden: T; 0343-430545;E:
hansbouman@ kpnp lanet. nl.


