
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING BEO 

Datum: 15 juni 2020 
Plaats: schriftelijk 
Aanvang: nvt 

1. Opening door de voorzitter 

2. Goedkeuring notulen ALV d.d.  8 mei 2019 

3. Goedkeuring BEO-jaarverslag mei  2019– april 2020 

4. Financieel jaarverslag 2019 
a. Verslag kascommissie, bestaande uit Harry Welmer en Jannie Stokkink 
b. Goedkeuring financieel jaarverslag 
c. Goedkeuring begroting 2020 
d. Vaststelling contributie 2020 
e. Benoeming nieuwe kascommissie 

5.   Commissie Exels Feest 
a. Goedkeuring oprichting commissie Exels Feest (zie toelichting 1) 
b. Autorisatie  voor de commissie Exels Feest voor hun uitgaven vanaf 1 januari 2021 

(toelichting 2) 

6. Goedkeuring bestuurswijzigingen (zie toelichting 3) 

7. Benoeming nieuwe BKP-ers. (zie toelichting 4) 

8. Sluiting 

Toelichtingen: 

Toelichting 1. 
De Stichting Exels Feest wil worden omgezet in een commissie onder de BEO. Het voordeel is, 
dat er dan kan worden gewerkt onder de verzekeringen van de BEO. Dit betekent dat de begro-
ting en uitgaven onder de verantwoording van de BEO moeten gaan plaatsvinden. Hiervoor is 
autorisatie nodig van de ALV.  (zie toelichting 2) Dit zou moeten ingaan per 1 januari 2021.  De 
Stichting Exels Feest zal verder "slapend" blijven bestaan, omdat er nog 3 certificaten van 
De Mölle BV bij deze stichting zijn geregistreerd. Omzetting van deze certificaten naar de 
BEO zou onnodig veel notariskosten met zich meebrengen. 
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Toelichting 2. 
In het huishoudelijk reglement is bepaald dat het bestuur uitgaven tot Euro 2500,-  mag 
doen.  Voor grotere uitgaven is autorisatie van de Algemene Ledenvergadering vereist. 
Het bestuur wil de commissie Exels Feest (doorlopende) toestemming verlenen om uitgaven 
te doen conform de (goedgekeurde) begroting voor hun activiteiten. Deze uitgaven zijn soms 
groter dan Euro 2500,-- .  

Toelichting 3. 
Van het huidige bestuur treedt Edwin Loermans af.  
Jorrit Potman heeft zich aangemeld om deze plaats in te nemen. 
Ook voor volgend jaar worden nieuwe bestuursleden gezocht. Na zes jaar zitting treden er 
nl. twee bestuursleden af, waaronder de penningmeester. We zoeken dus doorlopend nieu-
we bestuursleden!  Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij de 
secretaris (email: info@beo-exel.nl of tel: 06-17838968). 

Toelichting 4. 
De BKP-ers voor Ampsen-Exelse Tol en Bouwhuisweg-West hebben hun termijn erop zitten. 
Romke de Vries stopt er daarom mee. Het bestuur wil Romke langs deze weg bedanken 
voor zijn inzet als BKP-er voor de Bouwhuisweg-West! 
Hilde Buitelaar zal haar termijn als BKP-er voor Ampsen-Exelse Tol verlengen. Ook hiervoor 
dank namens het bestuur! 

2

mailto:info@beo-exel.nl

