Notulen Algemene Ledenvergadering NEV
Zondag, 16.04.2017 in Hägendorf
Aanwezig: 27 leden, 6 bestuursleden, 11 machtigingen ontvangen.
1.

Opening en begroeting
Tegen 14 uur opent de voorzitter, Wilfred van Gunsteren, de vergadering met een
smeekgebed van Albert Boone en Frans Cromphout en heet vervolgens allen hartelijk
welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2016
De notulen van 27 maart 2016 worden goedgekeurd. Wilfred dankt Anja voor het maken van
deze notulen.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen
Thea Buser leest een mooie, hartelijke brief van Henk van Riezen aan de vergaderde leden
voor. Onze organist, de heer Meironke, gaat ons verlaten omdat hij het wat rustiger aan wil
doen. De heer Sebestyén Nyírő heeft zich bereid verklaard Peter Meironke op te volgen.

5.

Verslagen van de predikant en de voorzitter
De verslagen van de voorzitter en de predikant staan in het jaarboekje. Er blijken geen
vragen te zijn.

6.

Jaarrekening 2016 en verslag van de penningmeester.
De penningmeester, Hans Heezen, verwijst naar het jaarboekje. Hij verheugt zich er over dat
de ledenbijdragen gestegen zijn en vermeldt dat het belangrijk is dat de leden de NEV
financieel blijven steunen. Er zijn geen vragen en Hans wordt met een applaus bedankt voor
zijn werk.

7.

Verslag van de kascommissie
Piet Spaak en Hans-Peter Hugelshofer hebben de boeken in orde bevonden. Hans-Peter
leest het rapport van de kascommissie voor en stelt voor de penningmeester met hartelijke
dank voor zijn gevoerd beheer décharge te verlenen. Wilfred bedankt de kascommissieleden
voor hun werk en Hans-Peter wordt met een mooie roos en applaus bedacht (Piet Spaak is
niet aanwezig).

8.

Décharge bestuur en kascommissie voor het jaar 2016
Met algemeen applaus wordt aan bestuur en kascommissie décharge verleend.

9.

Begroting voor het jaar 2017
De penningmeester zegt conservatief begroot te hebben en hoopt dat de huidige bijdragen
van enige zwitserse kerken ook in de toekomst behouden blijven. Vervolgens wordt de
begroting met algemene stemmen aangenomen. De voorzitter bedankt Hans Heezen voor
zijn werk en ook voor het maken, met belangrijke hulp van Jan van den Eijkel, van het
jaarboekje. Een fles wijn onderstreept de dank der aanwezigen.

10.

Verkiezing bestuursleden Ank Wiedemann en Hans Heezen
Beide worden met algemene stemmen herkozen. Een warm applaus en een mooie roos als
teken van waardering voor Ank en Hans volgen.
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11.

BC en website
Er is veel waardering voor Lida Versteeg, die bereid blijft het Briefcontact te maken. BC
verschijnt zesmaal per jaar twee-maandelijks op de 15-e van de maanden januari, maart,
mei, juli, september en november. Kopij voor de 20-e van de voorgaande maand insturen!
Jan van den Eijkel, onze webmaster, is niet aanwezig, maar heeft laten weten dat de website
regelmatig bekeken wordt en er dus interesse blijkt te zijn hiervoor. Lida wordt bedankt en
krijgt een boekenbon en een roos aangeboden door Thea. Dit zoals altijd met een vriendelijk
woord en een warme lach, bedankt Thea!

12.

Rondvraag
Wilfred bedankt Corrie en Jaap Prins, en allen die geholpen hebben natuurlijk, voor het
klaarmaken van de koffietafel.

13.

Sluiting
De voorzitter sluit om 14:35 uur de vergadering en wenst allen nog een fijne Pasen.
Volgende Algemene Ledenvergadering: zondag, 1 april 2018

Pfäffikon, 8 mei 2017, Anja Oberholzer
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