
 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING BEO 

Datum: 8 MEI 2018 
Plaats: Brasserie de Mölle 
Aanvang: 20.00 uur 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen ALV d.d.  24 mei 2018 

3. Mededelingen van het bestuur 

4. Jaarverslag mei  2018– april 2019;  toelichting door de secretaris 

5. Financieel jaarverslag 2018 ; toelichting door de penningmeester 
a. Rekening 2018, conclusies, verslag kascommissie, bestaande uit Harry Welmer 

en Gerben Heijink,  benoeming nieuwe kascommissie. 
b. Begroting 2019; aandachtspunten, contributie 
c. Begroting Hazenbal; iemand van de commissie geeft een toelichting op de begro-

ting 
d. Authorisatie voor de Hazenbalcommissie voor hun uitgaven. (zie toelichting 1) 

6. Bestuurswijzigingen (zie toelichting 2) 

7. Mutaties BKP-ers 

8. Wijziging huishoudelijk reglement (zie toelichting 3) 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

PAUZE 

Na de pauze wordt door Thijs de la Court en Floris Leneman een presentatie gehouden over 
het werk van de projectgroep Gasvrij Laren. Dit onderwerp is de laatste tijd herhaaldelijk in 
het lokale nieuws geweest en het is interessant om te horen wat er tot nu toe is gedaan en 
wat er nog komen gaat. 
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Toelichting: 

Punt 1. 
In het huishoudelijk reglement is bepaald dat het bestuur uitgaven tot Euro 2500,-  mag 
doen.  Voor grotere uitgaven is authorisatie van de Algemene Ledenvergadering vereist. 
Het bestuur wil de Hazenbal commissie (doorlopende) toestemming verlenen om uitgaven te 
doen conform de (goedgekeurde) begroting voor hun activiteiten. Deze uitgaven zijn soms 
groter dan Euro 2500,-- .   

Punt 2. 
Van het huidige bestuur treedt Simone Keppels af. Haar termijn van 6 jaar zit erop.  
Dirk Welmer heeft zich aangemeld om deze plaats in te nemen. 
Overige kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris 
(email: info@beo-exel.nl of tel: 06-17838968). 

Punt 3. 
Het bestuur stelt voor om het huishoudelijk reglement te vernieuwen. Een exemplaar met de 
voorgestelde wijzigingen is rondgestuurd met de vergaderstukken. E.e.a. wordt tijdens de 
vergadering behandeld. Daarna wil het bestuur goedkeuring vragen voor de nieuwe versie 
aan de vergadering. 
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