Notulen jaarvergadering 03.04.2019
Aanwezig:

DP (waarnemend voorzitter), HV, AH, EE, BvdV, YS (notulist) en bewoners
(zie presentielijst).

Afwezig: TvB en TB met afmelding.
1.

Opening
DP opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Gelet op de wisselingen in het bestuur van de dorpsraad volgt eerst een korte
toelichting op de huidige samenstelling van de dorpsraad.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3.

Sociaal jaarverslag ter inzage
Het sociaal jaarverslag is als separate bijlage beschikbaar.

4.

Financieel jaarverslag, ter inzage & verslag kascommissie
- AH licht het financieel jaarverslag kort toe.
- Kascommissie mevrouw TB en mevrouw PA: Kas is akkoord bevonden.
- Benoeming nieuwe kascommissie: mw. PA en de heer RM.

5.

Presentaties
- Muziekvereniging Nunhem (DB).
>De muziekvereniging is nog op zoek naar een penningmeester.
- CV De Bosuule (AA).
>Organisatie sleuteloverdracht 2020 mede in handen van CV De Bosuule.
Vrijwilligers zijn altijd welkom.
- SJAN (PA).
- Parochie Sint Servatius (RM).
>De parochie is nog op zoek naar vrijwilligers voor het bijhouden van het kerkhof.
- JCV De Bosuulkes (DD en MN).
- Sint Servaas Broederschap (PA).
>Processie: 26 mei 2019. Lid worden kan al voor € 10,-- per jaar of voor € 100,-als zijnde permanent lidmaatschap.
- Forever Young Leudal (TvD).
>Zouden graag meer leden uit Nunhem hebben.
- Seniorenvereniging Nunhem (BvdV).
- Stichting Dorpsfeest Nunhem (DP).
>Oproep voor vrijwilligers voor het opbouwen en afbreken.
- Stichting Wensbus Leudal (BvdV).
>Opvolging: de dorpsraad wil graag de verbindende factor zijn. Voorgesteld wordt
van iedere vereniging/stichting 2 personen uit te nodigen voor een overleg. In dit
overleg zal verder worden gebrainstormd over wat de verenigingen/stichtingen voor
elkaar zouden kunnen betekenen. Er zijn al veel verbanden. Mogelijk dat deze nog
iets meer gestructureerd kunnen worden.

6.

Rondvraag
- HG: Wat is het exacte aantal inwoners van Nunhem? – Het aantal is niet exact
bekend en zal worden nagevraagd bij de gemeente.
- MM: Mogelijk kunnen er mensen van Care + worden ingezet voor de
noodzakelijke werkzaamheden op het kerkhof. De dorpsraad zal hierover contact
opnemen met Care +.
- LD: Is er al iets bekend over de kermis 2019? En is het geen idee om de kermis te
combineren met het dorpsfeest?
- AA: In het weekend van 15 t/m 17 november 2019 is het 75 jaar geleden dat
Nunhem is bevrijd. Is het niet mogelijk dit met alle verenigingen en stichtingen
van jong tot oud te vieren. Er ligt al een 1e initiatief vanuit JCV De Bosuulkes.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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