AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING BEO

Datum:
Plaats:
Aanvang:

24 MEI 2018
Brasserie de Mölle
20.00 uur

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen ALV d.d. 18 mei 2017
3. Mededelingen van het bestuur
4. Jaarverslag mei 2017– april 2018; toelichting door de secretaris
5. Financieel jaarverslag 2017 ; toelichting door de penningmeester
a. Rekening 2017, conclusies, verslag kascommissie, bestaande uit Romke de Vries
en Gerben Heijink, benoeming nieuwe kascommissie.
b. Begroting 2018; aandachtspunten, contributie
6. Bestuurswijzigingen (zie toelichting punt 1)
7. Mutaties BKP-ers
8. Financiele ondersteuning De Mölle BV (zie toelichting punt 2)
9. Afvalinzameling in het buitengebied (zie toelichting punt 3)
10. Rondvraag
11. Sluiting
PAUZE
Na de pauze wordt door de gemeente Lochem en Circulus Berkel een presentatie gehouden
over afvalinzameling, -scheiding en wat er verder met ons afval gebeurt nadat het is
opgehaald.
Toelichting:
Punt 1) Van het huidige bestuur treedt niemand af. Wel is er nog steeds een vacante positie
voor een 7e bestuurslid. Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden
bij de secretaris (email: info@beo-exel.nl of tel: 06-17838968).
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Punt 2) De BEO heeft afgelopen jaar een geldbedrag teruggekregen uit het
crediteurenakkoord vanuit de boedel van 'De Exelse Molen'. Dit geld was gebruikt voor de
investeringen in het Dorpshuis. In het toenmalige convenant tussen BEO en 'De Exelse
Molen' was bepaald dat de BEO geld zou kunnen terugvorderen bij een eventuele verkoop,
hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft in de uitkering van een geldbedrag aan de BEO.
Zoals algemeen bekend is er inmiddels een nieuwe start gemaakt door De Mölle BV, waarbij
de lokale horecavoorziening en het Dorpshuis behouden konden worden voor de
gemeenschap. Het bestuur van de BEO is positief over de plannen van De Mölle en wil de
benodigde investeringen ondersteunen met een lening aan De Mölle BV. De lening heeft
een omvang van Euro 10.000,-- (dit is een groot deel van het terugontvangen bedrag.). Een
verdere toelichting wordt op de vergadering gegeven, waarna de leden kunnen stemmen
voor of tegen het verstrekken van de lening.

3) Circulus Berkel gaat het inzamelen van restafval aanpassen in het buitengebied. De
gemeente heeft hierover alle betrokken bewoners inmiddels geïnformeerd. Tevens is het de
bedoeling dat er ergens in Exel ondergrondse containers komen voor inzameling van
restafval (en eventueel andere afvalsoorten, bv glas, luiers, etc.) De gemeente zal voor de
vergadering een voorstel doen voor een aantal mogelijke locaties voor deze containers. De
leden van de BEO kunnen op de vergadering hun voorkeur uitspreken voor een locatie,
waarna de gemeente dit mee zal nemen in de uiteindelijke keuze.
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