Verslag gemeenschapsavond AiB 22 mei 2019
1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn ca. 70 mensen aanwezig.
2. Lied
Het Antoniuslied
3. Financiën
Ad brengt eerst verslag uit van de financiële verantwoording 2018. Er is over 2018 een
positief saldo van € 2.818,00. Na een presentatie geeft hij het woord aan de
kascontrolecommissie., bestaande uit Tonny van Pruijsen en Harry Verschuuren.
De commissie verklaart dat zij de stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de
exploitatie over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en de balans per 31
december 2018 hebben gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij spreken hun waardering uit aan het adres van de penningmeester voor de keurige en
heldere manier waarop hij de stukken heeft gepresenteerd.
De kascontrolecommissie adviseert de vergadering om de jaarrekening over het boekjaar
2018 goed te keuren en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beheer en financiële
beleid in het boekjaar 2018. Middels applaus stemmen de aanwezigen leden daarmee in.
Omdat Harrie Verschuuren aftreedt als lid van de kascontrolecommissie moet voor hem een
opvolger worden benoemd. Dat wordt Jurry Appel die samen met Tonny van Pruijssen
volgend jaar de controle uitvoert.
Daarnaast heeft HTB accountants & adviseurs uit Best ook een positieve verklaring afgegeven
over het jaar 2018.
Tot slot presenteert Ad de begroting 2019. Deze komt uit op een tekort van € 3.000,-.
De aanwezigen laten door middel van een groot applaus hun waardering voor de
penningmeester blijken.
4. Bestuursverkiezing
Ad Schoenmakers en Piet Leemans treden dit jaar af omdat hun termijn verstreken is. Beiden
hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van vier jaar en het bestuur heeft
hen voorgedragen tot herbenoeming.
Op de oproep van het bestuur hebben zich geen kandidaten gemeld.
Het bestuur vraagt of de aanwezigen willen instemmen met de voordracht van het bestuur
om Ad en Piet te herbenoemen.
Iedereen stemt door middel van een applaus hiermee in.
Ad en Piet krijgen van Peter een attentie als blijk van dank en waardering.
5. Vragen/mededelingen
• Er worden nog steeds stoelenzetters gevraagd. Janny Buuts meldt zich hiervoor.

•

Jurri Appel zoekt nog lopers voor het ophalen van het oud papier. Mariétte stelt voor dat
Jurri een klein artikel schrijft voor de Nieuwsbrief. Jurri gaat hiervoor zorgen.
• Kerst-Inn: Er ligt een voorstel om een Kerst-Inn te organiseren op zondag 22 december.
We zoeken een kartrekker en een aantal vrijwilligers. Zonder deze mensen kan de KerstInn niet doorgaan. Jeanne Verschuuren en Margrith Schoenmakers willen zeker helpen.,
maar niet als kartrekker. Daarvoor meldt zich nu nog niemand aan.
Als er nog andere mensen willen helpen, dan kunnen zij zich melden bij de pastors of een
van de bestuursleden.
• Gusie heeft een kort filmpje over de reis naar Taizé gemaakt. Van donderdag 16 tot en
met maandag 20 mei hebben negen mensen van AiB en twee van PKN een fantastische
reis gemaakt.
6. Afsluiting met lied: Ga met God.
Daarna is er nog een gezellig samenzijn.

