Verslag ledenvergadering VDM, maandag 27 maart 2017
Locatie: ‘t Klokhuis
Aanwezig:
Het complete bestuur en 15 leden
Afwezig met kennisgeving:
dhr. A. Onink, dhr. en mevr. Van der Gun, mevr. Beets, dhr. en mevr. Van de Garde en fractieleden van D’66.
1. Opening voorzitter en mededelingen bestuur
Voorzitter Corrie Blommaert opent de vergadering en heet namens het bestuur alle leden welkom en in het
bijzonder dhr. en mevr. Schrama.
2. Notulen najaarsvergadering 30 november 2016
Geen opmerkingen en worden conform vastgesteld.
3. Financiële verantwoording
De jaarrekening 2016 was door persoonlijke omstandigheden niet op tijd gereed voor de
kascontrolecommissie. De heer J. Roos neemt de stukken mee en geeft deze door aan mevr. J. Smit.
Goedkeuring wordt gevraagd in de komende najaarsvergadering.
4. Jaarverslag 2016
Na het voorlezen van het verslag door de vertrekkende secretaris zijn er de volgende opmerkingen:
De heer Roos stelt t.a.v. de informatie over de toekomstige koers van dorpsraden in de gemeente
Buren de vraag of deze dezelfde opzet zal hebben als destijds voorgesteld voor Kerkdriel. Hierop
moeten we het antwoord schuldig blijven maar in de basis is er geen verband.
De heer Opiç vraagt of VDM iets te maken heeft gehad met controle op afvalcontainers, dit is niet het
geval.
Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd en conform vastgesteld.
5. Afscheid aftredende bestuursleden.
De heer Koops en Daniëlle van de Berg treden af. Beiden worden hartelijk bedankt voor hun inzet en
Daniëlle wil, als de persoonlijke omstandigheden het toelaten, nog graag actief blijven voor Maurik Rond.
Als medeoprichter van Dorpsbelang Maurik geeft Cor een korte historische samenvatting over de vereniging
en bedankt leden, oud bestuursleden en het huidige bestuur voor de prettige samenwerking en wenst VDM
veel succes op de verdere weg.
6. Rondvraag.
Geen van de leden hebben verdere vragen.
7. Op bezoek de heer Schrama, voorzitter van Comité 4 Mei.
Als voorzitter van het Comité 4 mei houdt de heer Schrama een boeiend verhaal over het 4 Mei Comité.
Diverse onderwerpen komen aan de orde en mevrouw Schrama laat bij de diverse onderwerpen
bijbehorende foto’s zien. Aan bod komen het vlaggedrag, wanneer, hoe, en wanneer de vlag binnen te
halen, wat de molenaar kan uiten met de stand van de wieken etc.
Verder veel informatie waarom we 4 mei herdenken, aandacht voor het motto van 2017 (de kracht van het
persoonlijk verhaal), het monument op de Dam, het monument (geopend in 1995) op het Kerkplein in
Maurik, het bombardement op de steenfabriek ‘de Roodvoet’ en de kranslegging bij het graf van soldaat
Hill, dat door Hans van der Wal als vrijwilliger wordt onderhouden.
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10. Sluiting
Corrie Blommaert bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

