
Notulen digitale ALV 27 mei ’21 

Aanwezig via TEAMS  

Bestuur UB Jos Arendse, Sanne van Beek, Edith Brink,  Marco Buisman, Joan van Buren, Marcel van 

Leur, Marcel Telgen, Tiemen Meijer, Monique Nijhof 

Leden Jolanda Broekhuis, Hans Laponder, Krista Beekman, Martin Beekman, Ton van den Berg, Wim 

de Grip, Wim Lubbers, Stephan Vollenbroek, Wilma Pothoven, Marjolein Mulder, Frank Sinnema, 

Nico van Dam, Sjouke en Marion van der Schaaf. 

Afgemeld Jan en Leni Visser, Harry Broekhuis 

 

Agenda 

Welkom allemaal bij deze digitale vergadering. Het is voor ons ook een bijzondere ervaring om op 

deze wijze de jaarvergadering te houden. Daarom wil ik graag eerst het woord geven aan Sanne van 

Beek, zij is 1 van onze 4 nieuwe bestuursleden en zij legt even de spelregels uit voor deze teams 

vergadering. 

Vandaag zijn er nog een aantal leden geweest die zich hebben aangemeld. Hiermee zijn er in deze 

vergadering 23 leden 

 en 3 leden hebben zich afgemeld. 

Het hoofddoel van vanavond is om onze bestuursleden te benoemen en te herbenoemen zodat wij 

volgens de regels van de wet weer netjes onze bestuurlijke taken mogen uitoefenen. Daarom willen 

wij graag voorstellen om eerst punt 10 van de agenda: wijziging in het bestuur te behandelen. Dit 

wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. Het bestuur kan nu weer verder met haar taken. 

Mededelingen: 

Harry Broekhuis legt zijn bestuursfunctie neer. Voor Ugchelen en Ugchelens Belang heeft hij 

meerdere petten te dragen waardoor het voor hem steeds lastiger wordt om alles goed te kunnen 

uitvoeren. Harry blijft het bestuur op de achtergrond ondersteunen en werkt een andere 

bestuursleden in voor zijn takenpakket .  

Er zijn geen vragen binnengekomen waardoor de agenda nu punt voor punt kan worden 

afgehandeld. 

Alle belangrijke punten zijn op deze wijze met de leden doorgenomen en we hopen dat de volgende 

vergadering wel op de normale wijze gehouden kan worden. 

 

Monique Nijhof 

Secretaris UB 

 

 

 



 


