Bodekring Limburg
Opgericht: 1 januari 1992
Beschermheer:
De heer R.K.H. Krewinkel
Burgemeester gemeente Heerlen

Notulen BKL jaarvergadering Bodedag 21 april in Heerlen.
Afmeldingen:
Peter Trepels vanwege een sterfgeval.
Agenda:
1.Opening door vervangend voorzitter John Cremers
2.Vaststellen van de Notulen BKL vergadering 22 april 2017
Gemeente Peel & Maas
Er zijn geen op of aanmerkingen.
3.Ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken.
4. Jaarverslag van secretaris John Cremers.
Met veel plezier kunnen we terugkijken op een voor de BKL geslaagd 2017.
De Bodedag 2017 in de gemeente Heerlen kende een zeer geslaagd
programma. Het mooie weer en de bezienswaardigheden maakten het tot een
onvergetelijke dag.
Dit met dank aan de gemeente Heerlen.
Tevens werd op deze dag onze secretaris benoemd tot erelid van de B.K.L.
5.Verslag kascontrole.
Karin Slangen en Irvan Reijnders hebben geen aanmerkingen.
6. Financieel jaarverslag penningmeester R.Dortant.
Ruud geeft deskundig de financiële toestand van de BKL weer.
We staan er goed voor.
7. Benoeming Kascontrole.
Nieuwe kascommissie: Karin Slangen en Irvan Reijnders. Reserve Joep Ruijten
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8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar : J. Cremers. Aftredend en niet verkiesbaar Peter
Trepels.
Er zijn geen tegenkandidaten , dus wordt John herkozen.
John wil geen voorzitter zijn. Henk Verhoeven neemt de voorzittershamer over.
9. Bodedag 2019.
Het wordt steeds moeilijker om een bodedag te organiseren.
John neemt contact op met Anita Hurxkens of Weert wil organiseren.
Dames Weert bieden medewerking aan om za. 13 april de bodedag in Weert te
organiseren.
10. Rondvraag.
Waarom staan er geen notulen op de website.
Het bestuur verontschuldigd zich voor de gang van zaken.
Harry de Wildt geeft uitleg als webmaster.
Per 25 mei gaat de Wet op de Privacy in werking. D.w.z. dat er zonder
toestemming geen gegevens op de website mogen worden geplaatst. Voorstel
om allen een formulier ter goedkeuring te laten ondertekenen.
Frans Gielkens legt de ledenlijst klaar ter ondertekening.
Hiermee is dit probleem opgelost.
Jack Smetsers Gemeente Venray wordt gekozen tot nieuw bestuurslid.
11. Sluiting.
De voorzitter wenst allen een fijne dag toe.
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