
 

 

Notulen jaarvergadering BKL 26 april 2011 te Eijsden-Margrathen 

 

1. Opening: 

 

Voorzitter heet allen welkom 

 

2. Afmeldingen: 

J.Meens wegens ziekte 

Mevr. Meens wegens ziekte. Voorzitter wenst hen sterkte toe namens de B.K.L. 

 

3. Vastellen Notulen vergadering 25 april 2010 te Beek 

Er zijn geen op/ aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

 

4. Ingekomen berichten. 

 

Geen 

 

5. Jaarverslag secretaris 

 

Secretaris meldt: 

Bodedag Beek was een succes. Er waren ca. 100 aanwezigen 

Het ledenaantal blijft groeien. Momenteel 92 leden. 20 meer als in 2009. Zuid-Limburg 

blijft hierbij achter. 

Het bestuur heeft met een etentje afscheid genomen van P. van Hoorn, medeoprichter en 

bestuurslid. 

Volgend jaar vieren we het 20 jarig bestaan van de B.K.L. 

Afscheidsreceptie van J. Cremers als bode van de Gemeente Beek. 

Wanneer iemand een jubileum of dergelijke viert dit a.u.b. doorgeven aan de B.K.L. 

Dan wordt hier aandacht aan geschonken. 

Bodedag 2012 te Venlo op zaterdag 21 april 

Hierbij wordt i.v.m. het 20 jarig jubileum extra aandacht aan besteed. (Bezoek Floriade) 

 

6. Verslag kascommissie 

Leden kascontrole E. van Dormael en F. Bemelmans 

Het verslag is goedgekeurd. 

 



 

 

 

 

7. Jaarverslag penningmeester 

Het jaaroverzicht ligt ter inzage bij Ruud. 

Bij overmaken contributie en bijdrage bodedag graag de namen vermelden. Dit a.u.b. 

doorgeven aan de gemeentes. 

2010 was een goed jaar. Er is voldoende in kas om iets extra’s te doen vanwege het 20 

jarig jubileum. 

 

8. Benoeming nieuwe kascontrole 

E. van Dormael en F. Bemelmans worden aangesteld. 

Reserve: L. Linssen 

 

9. Afscheid en herbenoeming bestuursleden 

Aftredend: J. Cremers en H. de Wildt. Beide herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten. Beide worden herkozen. 

 

11. Bodedag 21 april 2012 te Venlo 

Vanwege de Floriade in Venlo is na overleg met R. Dortrandt en het Bestuur van de 

Gemeente Leudal voor Venlo gekozen. 

De voorzitter bedankt Ruud en het Bestuur hiervoor. 

De bodedag 2013 wordt o.v.b. gehouden in de Gemeente Roerdalen 

2014 in Echt 

2015 in Venray 

De voorzitter wenst de bodes veel succes met de voorbereiding. 

 

12. Rondvraag 

Geen vragen 

 

13. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering en wenst allen een plezierige dag toe. 

 


