BEL
Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer
p/a Postbus 34
4100 AA CULEMBORG

Culemborg, 31 oktober 2011
BEL-ALV op dinsdag 15 november 2011 van 20.00 - 22.00 in de Kakelhof naast
Bartje/Kringloopwinkel.
Voorafgaand aan de ALV om 19.30 uur: de Filmpremière van de Terra Bella film: “De
hele wijk je eigen tuin” voor wijkbewoners, genodigden en pers in Basisschool Het
Praathuis.
Beste Bewoners en BEL-leden,
Het BEL bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging EVALanxmeer.
Voorafgaand aan de ALV vindt om 19.00 uur in Basisschool Het Praathuis voor wijkbewoners,
genodigden en pers de presentatie plaats van de Terra Bella film: “….” . Namens Terra Bella bent u
allen van harte welkom.
Voor de ALV stellen we de volgende agenda voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Welkom en opening
Mededelingen, notulist.
Notulen van ALV op 9 december 2010 en 24 mei 2011.
De Wijkraad: verslag en aanbevelingen van de Wijkraad. Een mondelinge toelichting.
Een Raamovereenkomst BEL-Gemeente Culemborg. Een mondelinge toelichting.
Financiën:
a. Verantwoording en afsluiting Jaarrekening 2010.
b. Stand van zaken jaarrekening 2011 en Begroting 2012
c. Toelichting op website BEL: www.bel-lanxmeer.nl.
d. Mondelinge toelichting: kascontrole commissie en penningmeester BEL
e. Besluitvoorstel15112011-1: de BEL verleent decharge aan de penningmeester BEL voor
jaarrekening 2010.
f. Besluitvoorstel15112011-2: De contributie voor lidmaatschap van de BEL wordt in 2012
verhoogt tot 25 Euro, hetzelfde als nieuwe leden al betaalden. Buitenleden betalen 20
Euro. De extra bijdrage van 5 Euro voor bewoners die een rangnummer willen aanhouden
vervalt.
Boek “Lanxmeer in Beeld”: Journalist Bram van Schaik vraagt de BEL een bijdrage
(voorfinanciering) voor het maken van een tweetalig boekwerk over het project en de wijk EVALanxmeer: werktitel boek: “Lanxmeer in beeld”.
a. Toelichting en leaflet op website BEL: www.bel-lanxmeer.nl.
b. Het Bestuur juicht toe dat Bram een boek wil gaan schrijven over het project en de wijk
EVA-Lanxmeer. Om een bijdrage vanuit BEL te rechtvaardigen heeft het Bestuur enkele
voorwaarden geformuleerd. Het uitgangspunt is geweest dat de 100 boeken die de BEL als
tegenprestatie voor haar bijdrage krijgt kunnen worden uitgedeeld aan nieuwe leden.
c. Besluitvoorstel15112011-3: BEL draagt € 2500,- bij aan de voorfinanciering van het
boekwerk met werktitel “Lanxmeer in beeld” van journalist Bram van Schaik onder de
volgende voorwaarden:
i. Het boek is geschikt voor nieuwe leden.
ii. De penningmeester BEL wordt een sluitende financiering voor het hele project
voorgelegd voordat de bijdrage wordt overgemaakt.
iii. Een BEL-lid neemt deel in de redactie-begeleidingsgroep en geeft namens de BEL
akkoord aan de inhoud.
iv. De BEL krijgt 100 boeken in ruil voor haar bijdrage.
v. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan moet Bram de bijdrage van €
2500 terugbetalen aan de BEL.

8.

Nieuwe Website BEL: voortgang, oproep en besluitvoorstel
a. Mondelinge toelichting
b. Besluitvoorstel 15112011-4: BEL trekt in 2012 750 Euro uit voor website onderhoud.
9. Nieuwe bestuursleden
a. Toelichting op website BEL: www.bel-lanxmeer.nl.
b. Mondelinge toelichting
c. Besluitvoorstel 15112011-5: de BEL stemt in met de kandidatuur van Carleen Mesters als
nieuw bestuurslid van de BEL
10. Afscheid vertrekkend bestuurslid Lambik Swinkels
11. Rondvraag, Dank en sluiting
Warme groet van Het huidige BEL bestuur: Lambik Swinkels en Gerwin Verschuur

