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16:05 – 17.15 uur
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kenmerk

FCTwente

EvN

Aantal aanwezige leden : 30
Agenda:
1. Onze voorzitter; Rob de Koning heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij legt uit waarom het
geplande aansluitende programma geen doorgang kon vinden. Hij benadrukt dat we als vereniging
belang hebben bij meer leden om met mandaat te kunnen spreken namens de ondernemers.
2. De notulen van de vorige vergadering d.d. 21 maart 2017worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Het activiteitenoverzicht 2017. De activiteiten worden door Eric van Nugteren met de vergadering
doorgenomen. Hierbij komen de meest recente ontwikkelingen rond het gebied aan de orde. Het ging
hier met name om gesprekken met de Gemeente, Provincie en UT over de structuur binnen het
gebied, standplaatsenuitgifte, parkmanagement en veiligheid. Uiteraard was er ook tijd en
gelegenheid voor de leden om de verbinding met elkaar te zoeken tijdens de andere evenementen.
4. De financiën 2017. De penningmeester Erwin Bomert geeft uitleg over de financiële overzichten.
Jaap van Tilburg vraagt waarom de post BTW teruggave op p.m. staat. Eric van Nugteren legt de
achtergrond en de onzekerheid van deze teruggave uit. De kascommissie heeft de financiën over
2016 gecontroleerd en voor akkoord bevonden. Gerard Nijhof kan zijn schriftelijke verklaring ter
vergadering bevestigen. De jaarstukken worden door de vergadering goedgekeurd. Er volgt decharge
van de penningmeester en het bestuur,
De vergadering stemt ermee in dat de kascommissie wordt herbenoemd (Coen Aldenberg is afwezig
maar wordt weer benaderd)
5. De begroting 2018 wordt door de penningmeester toegelicht. De begroting wordt door de vergadering
goedgekeurd;
6. De voorlopige begroting 2019 wordt besproken.
Bestuurssamenstelling: penningmeester (Erwin Bomert), secretaris (Eric van Nugteren) en Voorzitter
(Rob de Koning) treden af als er een opvolger is. Rene Reitsema treedt ook af als bestuurslid.
Rob toont de namen van de aspirant kandidaten en geeft aan dat de gesprekken over de functies binnen
het bestuur met de kandidaten lopen.
Het is nog niet geheel duidelijk wie welke positie in het bestuur ambieert. Rob stelt voor dat de getoonde
kandidaten tot nieuwe bestuursleden worden benoemd. En dat het bestuur naar aanleiding van de
lopende gesprekken de functies onderling verdeeld, waarna dit in een bericht gedeeld wordt met het
leden. De bij dit onderwerp getoonde sheet is:

De ALV stemt hiermee in.”
7. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van de rondvraag.
8. De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering om 18:15 uur
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