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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 maart 2014
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De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er
wordt 1 minuut stilte gehouden om de 60 overleden leden van het
afgelopen jaar te herdenken.
Mededelingen: Naamswijziging Bindels uitvaartverzorging, heet nu
uitvaartzorg van Bree. De voorzitter heet
Mevr. S. van Bree en Dhr. F. Janssen welkom van
uitvaartzorg van Bree.
Het verslag van de ledenvergadering d.d. 6-3-2013 wordt door de
aanwezige leden goedgekeurd.
Het financiële verslag over 2013 wordt door de aanwezige leden
goedgekeurd. Het fondskapitaal is toegenomen met € 7.027,49.
Dhr. Theunissen deelt namens de kascontrole commissie mede dat de
financiële administratie in orde is bevonden. De aanwezige leden verlenen
decharge aan het bestuur over het boekjaar 2013.
Bestuursverkiezing: Mevr. Wils is aftredend en niet herkiesbaar.
Mevr. W. Kole is aftredend bestuurslid en stelt zich
herkiesbaar.
Mevr. P. Kole stelt zich beschikbaar als nieuw
bestuurslid.
Zowel Mevr. W. Kole als Mevr. P. Kole worden gekozen
als bestuurslid door de aanwezige leden.
Aftredende kascontrole leden zijn Dhr. Theunissen en Mevr. P. Kole.
Dhr. Theunissen wordt herkozen als lid van de kascontrole. Mevr. P. Kole is
toegetreden tot het bestuur en stopt haar bijdrage aan de kascontrole.
De uitkering wordt verhoogd m.i.v. 1-6-2014 van € 1.715,00 per sterfgeval
naar € 1.735,00 per sterfgeval.
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De contributie wordt niet verhoogd. De contributie bedraagt:
Voor volwassen leden € 45,00 per jaar; voor kinderen van 13 jaar tot en
met 17 jaar € 22,50 per jaar; kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn vrij
van contributie.
Rondvraag:
* Dhr. Theunissen: Uitzoeken meer rendement op de spaartegoeden.
* Dhr. Valre: Complimenten aan het bestuur over de nieuwe website.
* Mevr. Rademakers: Ik woon in Buchten is de afstand een bezwaar. In het
contract met uitvaartzorg van Bree staat vermeld dat van Maastricht
tot Weert uitvaarten door uitvaartzorg van Bree verzorgd worden.
De volgende jaarvergadering wordt gehouden op 4 maart 2015.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst
iedereen wel thuis.
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