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Verslag ALV van Nivon BSG Rotterdam op 6 april 2022 

Locatie      : Zoom sessie via internet 

Aanwezig leden : 
Bert de J., René, Marjan, Albert, Erica, Paul, Yvette, Bart, Rian, Martijn,  

Aanwezig bestuur : 
Piet ( lid / webmaster ), George (bestuurslid), Esther ( penningmeester ), Niek ( voorzitter a.i. / 
secretaris ) 

Afmelding ontvangen van :  

 Welkom en vaststelling agenda :  
Niek heet iedereen welkom bij deze ALV via Zoom.  
De toegezonden agenda wordt vastgesteld zonder aanpassingen. 
 

 Binnengekomen stukken : 
Er is een mail van Albert binnengekomen met een voorstel voor het vieren van het 50 jarig  
lustrum van de BSG in 2022. Dit voorstel zal via een mailing worden gestuurd naar alle leden 
met het verzoek om hun mening te geven en verdere suggesties voor het lustrum. Tevens zal 
worden gevraagd wie wil helpen bij de organisatie van het lustrum. 
 

 Verslag van de BSG activiteiten in 2021 ( zie bijlage ) : 
Een deel van de BSG activiteiten, die gepland waren in 2021, konden helaas niet doorgaan 
wegens de Corona beperkingen van de overheid.  
 

 Financieel overzicht ( zie bijlage ) : 
Penningmeester Esther geeft een korte toelichting over het financiële overzicht over 2021 
van de BSG, dat als bijlage was meegestuurd bij de uitnodiging voor deze ALV. De post  
activiteiten in/uit is het wandelweekend in Nideggen. Het positief saldo bedraagt 298 Euro. 
Met dank aan Esther voor het beheer van de BSG financiën en het opstellen van het 2021 
overzicht. 
 

 Verslag kascommissie : 
De Kas commissie bestond dit jaar uit Bert de J. en Michiel B. en in een mail  geven ze aan dat 
de controle van de financiën geen bijzonderheden heeft laten zien en dat ze akkoord gaan 
met het BSG financiën overzicht 2021. 
Met dank aan Bert en Michiel voor het uitvoeren van deze kascontrole.  
 

 Aanstelling kascommissie voor komende BSG jaar:  
Aangezien Bert en Michiel in 2020 en 2021 de kascontrole hebben gedaan geven, moet een 
nieuwe kascommissie aantreden. 
Staande de ALV vergadering geven Martijn B. van Marjan v. D. aan dat ze voor 2022 zitting 
willen nemen in de kascommissie, waarvoor dank. 
 

 Samenstelling bestuur BSG – vacature voorzitter: 
Er hebben zich vooraf gaande aan deze ALV geen BSG leden aangemeld voor de vacature van 
voorzitter. Niek geeft aan dat hij voorlopig nog wel bereid is om als voorzitter a.i. aan te 
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blijven. Wel heeft hij de hulp van de leden nodig bij het organiseren van de BSG activiteiten, 
aangezien het bestuur niet alle BSG activiteiten zelf zal kunnen organiseren. 
 
Het BSG Rotterdam bestuur is als volgt samengesteld : 
- voorzitter a.i.      : Niek  
- penningmeester : Esther  
- secretaris      : Niek  
- bestuurslid      : Piet ( website / webmaster ) 
- Bestuurslid           : George  
 
Wandel-commissie bestaat uit Marianne, Yvette en Niek. 
 

 Overzicht BSG activiteiten in 2021 ( zie bijlage ) : 
Zie bijgevoegde overzicht; de meest actuele informatie is altijd te vinden op de BSG website. 

a. Aanpassing data BSG wandelingen : 
- de wandeling op 8 mei wordt verzet naar 22 mei 
- de wandeling op 12 juni wordt verzet naar 26 juni 

b. Hemelvaart kamp op camping du Bocq : 
Bert de J. geeft aan dat er toe nu een beperkt leden zich heeft aangemeld. Hij zal een 
aantal leden nog telefonisch benaderen. Tevens zal de mailing nogmaals naar de 
leden worden gestuurd en zal Piet de info ook op de website zetten. 

  
 Rondvraag en Wvttk : 

- Piet : vraagt wie van de aanwezigen wel eens op de BSG website kijkt. Merendeel van de 
leden bezoekt enkele malen per jaar de BSG website 

- Bert de J. : waar zijn de BBQ spullen te vinden, die gebruikt kunnen worden tijdens het 
Hemelvaart kamp?  Marjan & Rene geven aan dat deze spullen bij hun in de schuur zijn 
opgeslagen.  

De voorzitter sluit de vergadering en dank een ieder voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan de 
vergadering. 

Bijlagen : 

- Verslag van de BSG activiteiten in 2021 
- Financieel overzicht 2021 
- Aangepaste versie BSG activiteiten 2022 versie 5 april 


