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Algemene Leden Vergadering BEC
WOENSDAG 14-11-2018
CULTURA

Concept- Verslag
1. Opening en Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen leden en
belangstellenden van harte welkom.
De secretaris deelt mee dat enkele leden zich hebben afgemeld voor de
vergadering. Een totaal van 150 bewoners zijn momenteel geregistreerd als lid
en/of geïnteresseerde.
2. Vaststelling definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Ingekomen stukken
Deze betreffen:
Enkele berichten van verhindering.
4. Verslag ALV november 2017
Het toegezonden verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
5. Jaarverslag (periode november 2017 – november 2018)
De secretaris presenteert het jaarverslag. De tekst hiervan werd meegezonden
met de uitnodiging ALV november 2018.
Adviesraad Levendig Centrum, BEC is er in vertegenwoordigd en volgt de acties
6. Financieel verslag
De penningmeester presenteert de staat van ontvangsten en uitgaven over het
jaar 2018. Geen opmerkingen, BEC heeft geen subsidie meer van gemeente.
7. Verslag kascontrole commissie
De heer B. Mallo laat weten de financiële bescheiden gecontroleerd te hebben en
deze correct bevonden te hebben.
Verkiezing kascontrole commissie:
In de bestaande vacature wordt voorzien door de verkiezing van de heer B. Mallo.
en mevr. A. van de Berg
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Hierbij wordt de penningmeester gedechargeerd. Tijdens deze ALV neemt dhr.
Christo Beumer afscheid als penningmeester. Hij wordt tijdens de vergadering
bedankt voor al zijn werkzaamheden in de afgelopen jaren.
8. Bestuur mutaties
Het huidige bestuur bestaat uit:
Henk Overeem
voorzitter;
Vacant
secretaris;
Vacant
penningmeester;
Ernst Steinmeier
lid/secretaris.
Kees van Bergen
lid/Webmaster
Dhr. Gerjan van de Pol blijft het bestuur ondersteunen als bestuursadviseur.
9. Bestuursverkiezing
Nog steeds zijn er diverse plaatsen vacant
10. Rondvraag
De volgende punten worden ingebracht:
• Overlast Markt zoals wildplassen, jongeren en daklozen.
• Er worden opmerkingen gemaakt over Evenementen kalender,
bewonersbrieven en bezorging Ede Stad
• Is er een Website die bewoners kan verbinden, BEC website gaat van start.
• Herinrichting hoe en wat Kuiperplein, info van Gemeente.
• Kerstboom op de Marktplein?
• Meer activiteit op de Marktplein organiseren.
• Hoe staat het met participatie.
• Handhaving algemeen onvoldoende
11. Sluiting
De volgende ALV zal worden gehouden op 27 november 2019.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

