Secretariaatsadres: Rijksweg 101, 6267 AE Cadier en Keer

VERSLAG JAARVERGADERING
D.D. 18 MEI 2012
Vast te stellen tijdens jaarvergadering d.d. 26 april 2013

Aanwezig:

7 bestuursleden
3 leden

1.

OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Tevens deelt de voorzitter mede wie zich heeft afgemeld en wordt de agenda
vastgesteld.
De voorzitter maakt excuses dat geen herinnering van deze jaarvergadering in het
parochieblad Oonder Os is geplaatst. Er wordt een idee geopperd om de
jaarvergadering te koppelen aan een activiteit, dat mogelijk leidt tot een hogere
opkomst.

2.

NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 15 april 2011
Na een ingelaste leespauze zijn er geen inhoudelijke opmerkingen uit de vergadering
ten aanzien van het verslag en wordt dit daarmee vastgesteld.

3.

MEDEDELINGEN DOOR DE VOORZITTER
Door de voorzitter worden onderstaande onderwerpen onder de aandacht gebracht:
3.a.
De vereniging telt thans 425 gezinsleden, waar van er 55 buiten Cadier en Keer
wonen. Er hebben zich, sedert de vorige jaarvergadering 21 nieuwe leden aangemeld.
In deze periode zijn 12 leden afgemeld. Een compliment aan Rini Ackermans voor het
zeer nauwkeurig bijhouden van de leden-administratie.
3.b.
Door de gemeente wordt een nieuw subsidie- en accomedatiebeleid voorbereid.
3.c.
De geplande ecologische verbinding in de omgeving van het viaduct bij de
Fommestraat/Rijksweg is door de voorzitter met de burgemeester van de gemeente
Eijsden-Margraten bezocht teneinde de ontwikkeling te bevorderen. Het project heeft
ook nog steeds de aandacht van Staatsbosbeheer, echter zijn bezuinigingen mogelijk
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van invloed op de uitwerking. Voor de helderheid wordt door de voorzitter gesteld dat
de VTN niet streeft naar een verkeersverbod van de Fommestraat.
3.d.
De activiteiten in het kader van het 45-jarig jubileum zijn goed verlopen. Wel wordt
betreurd dat er bij de uitgezette mooie wandeling een zeer lage opkomst was. Deze
wandelroute wordt wel nog in het verenigingsblad geplaatst zodat eenieder alsnog in
de gelegenheid wordt gesteld deze wandeling te lopen. De website is geactualiseerd en
er is een nieuwe flyer van de VTN huis-aan-huis verspreid in Keer en ’t Rooth.
In het herfstnummer van 2011 is een artikel over de historie van de VTN geplaatst,
zoals dit door Sjeuf Felder is opgeschreven.
Als uitloper van de jubileumactiviteiten staat binnenkort nog een uitstapje gepland om
met de touringcar naar de Floriade te gaan. Tot nu toe zijn er hier voor 41
aanmeldingen.
In 2016, bij het 50 jarig jubileum, zal er groots uitgepakt worden, bijvoorbeeld met
een fotoboek.
3.e.
De vernielde linden aan de Backerboschweg zijn eindelijk door de gemeente
vervangen.
3.f.
Door de (nieuwe) groencommissie van de gemeente Eijsden-Margraten is de
gemeente-wandeling weer leven in geroepen. Jurgen Mingels zal de eerste wandeling
in 2013 organiseren.
3.g.
Des gevraagd wordt medegedeeld dat de waterput bij de kerk is gebouwd door een
aantal initiatiefnemers met medewerking van de gemeente. Zo staat de put op
gemeentegrond. In 1994 is de put overgenomen door de VTN. Net als bij veldkruisen
vindt het onderhoud door vrijwilligers plaats.
4.

VERSLAG PENNINGMEESTER
De penningmeester geeft een overzicht en specificatie van de financiële situatie van de
vereniging en geeft een toelichting op de jaarrekening van 2011 en de begroting van
2012 aan de hand van de financiële stukken, die bij de penningmeester zijn in te zien.
Het jaar 2011 heeft geresulteerd in een positief saldo. In dit kader wordt opgemerkt dat
‘’t Wiet Klieëf’ het cement van de vereniging is. Hoewel dit de grootste kostenpost
van de vereniging is, is dit verenigingsblad dus heel belangrijk om het groot aantal
gezinsleden te handhaven en zelfs uit te breiden. Het scheren van de meidoornheggen
is een activiteit die belangrijk is om de VTN financieel gezond te houden.

5.

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie bestond uit Frans Mingels en Gilles Spronck.
De financiële bescheiden zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Dank aan de
penningmeester en men verleent hem gaarne décharge.

6.

VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
Gilles Spronck blijft lid van de commissie.
Jean Keulen wordt benoemd tot nieuw lid.
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7.

BESTUURSVERKIEZING
De aftredende bestuursleden zijn de heren Anton Weijers en Lando Mulleneers. Beide
voornoemde personen stellen zich herkiesbaar.
Allen, die zich herkiesbaar hebben gesteld, worden bij acclamatie herkozen.

8.

VERSLAG DOOR DE LEIDERS VAN DE WERKGROEPEN
Vanwege de zeer lage opkomst is er, bij nader inzien, geen algemeen verslag gedaan
over de werkgroepen, zijnde de pijlers van onze vereniging. Informatie hieromtrent
heeft zich beperkt tot het maken van een zeer gering aantal ad hoc opmerkingen.

9.

RONDVRAAG
De voorzitter geeft Jean Keulen een zeer groot compliment voor de tekeningen die hij
steeds voor de VTN maakt.
Voor het overige wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.

10.

SLUITING
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
De aanwezigen kunnen in het café van ’t Keerhoes een consumptie nuttigen voor
rekening van de VTN.

Cadier en Keer, 18 maart 2013
Lando Mulleneers, secretaris VTN
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