
Notulen Jaarvergadering B.K.L. 15 juni 2002 te Swalmen 

 

Aanwezig : K.Lodiers, Thea Hermkes, Felix Bemelmans, Leo Voncken, Joost Meens, Har 
Versteden, Beschermheer Burgemeester van Soest. 

Afwezig m.k.v. : J. Creemers, Piet van Hoorn. 

I)* Opening : De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij 
verzoekt om tijdens de vergadering niet te roken. 

2)* Vaststelling notulen : De notulen van 19 mei 2001 worden zonder op of aanmerkingen 
onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 

3)* Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. 4)* Jaarverslag 2001 : Iedereen is 
accoord met jaarverslag secretaris. 

5)* Kascontrole . Accoord. 

6)* Jaarverslag penningmeester : Thea zegt dat we er goed voor staan. Het jaarverslag ligt 
voor iedereen ter inzage. Er zijn geen aanmerkingen 

7)* Benoeming kascontrole : Dhr. Hodzelmans vormt samen met Mevr. Velden en de Dhr. 
Roelofs de nieuwe kascontrole. Dhr. Janssen wordt bedankt. 

8)” Aftredend /herbenoeming bestuursleden. J.Creemers en F.Bemelmans worden 
herkozen. Peter Trepels wordt als nieuw bestuurslid toegevoegd aan het bestuur. 

9)* Mededelingen : Bij attentieregeling treden teveel fouten op. Deze wordt afgeschaft. 
Alleen bij berichtgeving aan het bestuur wordt er aandacht aanbesteed. 

10)*Rondvraag : Voorzitter : Organisatie Limburgse Bodedagen in 2003 en later. 2003 : 
eventueel Heerlen 2004: 4 Weert 2005 : Bij besturen polsen voor eventuele organisatie. 

• Voorzitter : Heeft beschermheer al bestemming voor donatie. 

• De beschermheer zegt dat hij hierover lang heeft nagedacht maar nog geen idee heeft. 
Graag wil hij dit doen in overleg met het bestuur om iets te organiseren wat de 
gemeente- besturen zelf gewild zouden hebben. Het liefst zou hij alle leden een 
gezellige avond aanbieden met daarbij een aandenken aan het 10-jarig bestaan. 

• Bode Jo Salden overweegd andere bodes uit het land mee te laten doen. 

• De vergadering is het hier niet mee eens. 

• Bodes van gemeenten die niet mee hebben betaald mogen wel mee doen. * Martin 
Achterberg is hier namens hoofdbestuur Overkoepelend Orgaan. Hij vind dat de 
kringen feeling moeten blijven houden met wat nationaal gebeurd. Niet alleen voor 
zaken maar ook als vriendschapsband. Hoe gaan andere kringen om met zaken. Dit is 
het belang het Overkoepelend Orgaan. 



• Dhr. Hodzelmans heeft als zijnde vutter de uitnodiging voor de Nat. Bodedag niet 
ontvangen. 

• Dhr. Achterberg verteld dat de uitnodigingen aan de gemeenten worden gestuurd. 

• Voorzitter stelt voor de uitnodigingen aan bestuur B.K.L te richten en deze via de 
secretaris aan de vutters door te sturen. 

• Rinus Linssen vraagt of iemand die geen bode meer is nog lid mag blijven. *Voorzitter 
antwoordt dat in bijzondere omstandigheden het bestuur hierover beslist. 

• Dhr. Achterberg zegt dat er aan de Bestuursacademie bijscholingscursussen gegeven 
worden. Deze worden toegestuurd aan de gemeenten. Eventueel in de knipselkrant 
vermelden. 

• De beschermheer vermeld dat er al direkt een smet geworpen werd op deze feestelijke 
dag nl. de overwinning van Duitsland . De dag had mooier kunnen zijn. Op de vraag van 
Rinus zegt hij dat de functie van bode steeds meer veranderd door reorganisaties en 
we er voor moeten pleiten dat deze bodes met al hun ervaringen 

en inzet bewaard moeten blijven voor de bodekring. Hij feliciteerd Peter met zijn keuze. 
Graag zou de beschermheer meer dames in het 

bestuur willen zien. 

• De beschermheer besteld het jaarlijkse rondje. Hij heft het glas met alle aanwezigen en 
doet dit op alle goede dingen die we nog in het verschiet hebben en op het 10- jarig 
bestaan. 

• De voorzitter sluit hierop de vergadering en hoopt op een droge maar vanbinnen natte 
dag. 

 


