Notulen 65e Algemene Ledenvergadering EPV
gehouden op 18 mei 2016 in de EPV-kantine
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen.
Er zijn 15 leden present. Er zijn 5 afmeldingen van H. van Deurse, F. Bruning en H.
Jansen, N. Rokx en M. Meertens.
Een minuut stilte wordt in acht genomen voor de overledenen in 2015.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Notulen 64e ALV 21 mei 2015
De notulen van de vergadering van 21 mei 2015 worden behandeld en goedgekeurd.
Het verslag wordt op de site beschikbaar gesteld.
De ledenpas is te gebruiken als kortingspas voor o.a. Bouwmaat, Verfland,
Snowworld, Loperscompany en Just Brands Factory Outlet. De kortingen worden op
de site geplaatst. Het wordt gestreefd om deze lijst uit te breiden en meerdere
bedrijven te benaderen en kortingen te regelen. Het aandragen van suggesties is
gewenst.
3. Jaarverslagen 2015
Roger geeft financieel overzicht EPV 2015. Algemeen en EPV kantine. EPV wil
transparant zijn in haar kosten en uitgaven en op een verantwoorde manier met de
financiën omgaan.
Roger laat drie exemplaren rondgaan. Vragen kunnen altijd worden gesteld.
Marjolein benoemd namens de kascommissie een aantal zaken die tijdens de
kascontrole aan de orde zijn gekomen. De commissie heeft geen onregelmatigheden
vastgesteld en stelt voor de administrateur te dechargeren voor het gevoerde beleid.
Er komt een boekje voor EPV 75 gemaakt door Martin Poesen. Deze worden gedrukt
en zijn op het EPV feest beschikbaar. Daarnaast ook beschikbaar op de site of is aan
te vragen bij DB.
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4.

Dagelijks bestuur
Jos Stevens is afgetreden als voorzitter van de EPV. Marjan Meertens aan de beurt
om af te treden. Heeft te kennen gegeven om door te willen gaan. Besluit is genomen
dat Marjolein Willems is toegetreden in het DB. Daarnaast is Marcel Bruin de nieuwe
voorzitter. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld om zitting te hebben in
het DB. Samenstelling bestuur luidt als volgt, Marcel Bruin voorzitter, Roger Hendrikx
administratie/penningmeester, Nicole Rokx administratie, Marjolein Willems
ledenadministratie en Marjan Meertens is lid van bestuur. Tevens link met de directie
van ENCI Maastricht.

5.

EPV 75 jaar.
Op zaterdag 4 juni wordt EPV 75 jaar gevierd. De avond wordt ingevuld met een
receptie en een feestavond. De receptie start om 19:00 uur. Tijdens de receptie
worden een aantal formele zaken gepresenteerd. Ook het koor is bereid om tijdens
de receptie te komen met een soliste. Tijdens de feestavond komen de spikes
optreden. Er hebben zich momenteel 202 mensen aangemeld. Er zal voor deze avond
een tent geplaatst worden. Ook worden de omwonende geïnformeerd.
Voor deze avond is de organisatie nog opzoek naar een aantal vrijwilligers. Er is een
lijst gestuurd per mail door de voorzitter. Graag aanmelden bij Marcel Bruin per mail.

6.

Oriëntatietocht & Musical
Op dit moment ligt de focus op EPV 75. Uiteraard wil EPV ook dit jaar weer een
oriëntatietocht organiseren. Bij deze een oproep voor vrijwilligers om de
oriëntatie tocht vorm te geven.

7.

Rondvraag
Geen rondvraag.
Mededelingen;
Roger Hendrikx: bij overlijden of indien leden het lidmaatschap willen beëindigen.
Graag ook als lid van hoofdbestuur doorgeven aan Marjolein Willems of Roger
Hendrikx. Op deze wijze wordt er gewaarborgd dat de administratie in orde is.
Marcel Bruin: als EPV lid krijg je een visvergunning bij het chalet. Hieraan zijn geen
kosten verbonden. Het chalet is echter alleen op woensdag, vrijdag en zaterdag
geopend. Het is mogelijk om de vergunning al van te voren te halen voor een andere
dag.
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Marcel Bruin checkt of het ook mogelijk is dat enkel het tonen het EPV pasje
voldoende is.

8.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur met dankzegging voor de inbreng van
eenieder.
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