Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 2020
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, kon er helaas dit jaar geen
fysieke Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.
Om die reden hebben wij als bestuur een aangepaste agenda voor de ALV van 2020
opgesteld. D.w.z. dat wij dit jaar zowel een agenda als een reactie op de agendapunten
zullen verspreiden in de Brêgepraat.
Uiteraard willen wij onze leden in de gelegenheid stellen hierop te kunnen reageren.
Daarom kunt u t/m 15 mei uw vragen en/of opmerkingen bij ons kenbaar maken.
Dit kan via ons mail adres pb@skarsterbrege.nl of door op onze website
www.skarsterbrege.nl een bericht aan te maken. Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact
opnemen met iemand van het bestuur.

Agenda - Algemene Ledenvergadering 2020

1. Verslag vorige ALV vergadering (d.d. 18 maart 2019)
2. Financieel jaarverslag 2019
3. Verslag Kascommissie (René Zwaan en Lisette ten Hoeve)
4. Benoeming reserve-Kascommissie-lid (aftredend is René Zwaan)
5. Bestuursverkiezing:

 Aftredend en herkiesbaar: Remco Burger
 Aftredend en herkiesbaar: Anetta de Jong
 Aftredend en herkiesbaar: Pieter de Lange

Tevens stelt het bestuur voor om Nienke Plantinga te benoemen als bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk en door ten minste 10 leden ondertekend bij het bestuur worden
ingeleverd.

6. Huishoudelijk Reglement (vaststelling)
7. Vragen
8. Sluiting
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Uitwerking agenda ALV
1. Verslag vorige ALV vergadering
Het verslag van de ALV van 2019 vindt u verderop in deze Brêgepraat.

2. Financieel jaarverslag 2019
Verslag van de Penningmeester van PB:
Het eind saldo eigen vermogen is het afgelopen jaar met net iets meer dan duizend euro
afgenomen tegen een plus van twee en een half duizend euro van het jaar ervoor.
De inkomsten waren nagenoeg hetzelfde dan de afgelopen jaren.
Uitgaven waren iets meer dan vorig jaar wat voornamelijk te wijten is aan:
1.
2.

3.
4.

Aanschaf van een nieuwe AED (ter vervanging van de oude bij de Tenniskantine)
Totaal ± € 1250,00
Aanschaf vervanging van de kerstlichtversiering bij de brug en van de kerstboom.
Dit i.v.m. de eis van de provincie (als brug beheerder), dat hiervoor laagspanning
versiering moet worden gebruikt. Er is nu Led verlichting aangeschaft en ook
is de bevestiging voor de constructie vernieuwd. Bij komend voordeel is dat dit
veel minder stroom neemt.
Totaal ± € 565,00
Mede financieren van het voorontwerp en aanvraag voor de upgrade van de
verbouwing Tenniskantine.
Totaal ± € 1200,00
Organiseren van een BBQ voor ongeveer 50 vrijwilligers van PB.
Totaal ± € 550,00

3. Verslag Kascommissie

Verslag van de Kascommissie:
Op 11 maart 2020 heeft de kascontrole commissie de jaarcijfers van 2019 van Plaatselijk
Belang Scharsterbrug gecontroleerd.
Dit is gedaan aan de hand van de administratie die door penningmeester Pieter de Lange
wordt bijgehouden. Wij hebben deze jaarcijfers in orde bevonden. De balans en de
onderliggende stukken zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Wij hebben hierbij
geconstateerd dat de penningmeester op ordelijke en systematische wijze de
administratie bijhoudt, waarvoor onze dank.
Met betrekking tot de begroting voor 2020 valt op dat er een substantiële reservering is
gemaakt voor een bijdrage voor realisatie van uitbreiding van de tenniskantine.
Bij de controle hebben we geen onregelmatigheden aangetroffen.
Daarom was ons advies aan de leden om tijdens de algemene ledenvergadering van 23
maart 2020 de jaarrekening 2019 goed te keuren en daarmee het bestuur c.q. de
penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
Opgesteld door: René Zwaan en Lisette ten Hoeve
Het Bestuur van PB bedankt de Kascommissie voor haar controle werkzaamheden.

4. Benoeming reserve-kascommissie-lid
De Kascommissie voor 2020 zal bestaan uit Lisette ten Hoeve en Roel Dijkstra.
Uit de leden van PB zal nog een reserve kascommissie lid moeten worden benoemd.
Kandidaten hiervoor kunnen zich melden bij het Bestuur van PB.
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5. Bestuursverkiezing
Het Bestuur stelt voor de volgende personen te benoemen tot bestuurslid van PB:
Remco Burger, Anetta de Jong, Pieter de Lange en Nienke Plantinga.
Tegenkandidaten kunnen bij het bestuur worden aangemeld (zie opmerking in de
agenda) met in achtneming van de sluitingstermijn van 15 mei 2020.
Mochten er geen tegenkandidaten worden aangemeld, dan gaat het Bestuur over tot
benoeming van bovengenoemde personen.

6. Huishoudelijk Reglement (HHR)

Het Bestuur wil graag het HHR kunnen vaststellen.
Ook hiervoor geldt, dat wij onze leden in de gelegenheid willen stellen hierop te kunnen
reageren. Daarom kunt u t/m 15 mei uw vragen en/of opmerkingen bij ons kenbaar
maken.
Dit kan via ons mail adres pb@skarsterbrege.nl. Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact
opnemen met iemand van het bestuur.
Het HHR staat vermeld (zoals reeds aangekondigd in de vorige Brêgepraat) op de
website van Plaatselijk Belang www.skarsterbrege.nl Ook kunt u een geprinte versie van
het HHR verkrijgen bij Wilco Kuipers (Hollandiastraat 40).

7. Vragen
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons weten via ons mail adres
pb@skarsterbrege.nl

8. Sluiting

In de volgende Brêgepraat zullen wij verslag doen van eventuele binnen gekomen
reacties, vragen en/of opmerkingen.
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