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1.Opening en vasstellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom,
op deze “voorjaars” vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.
2.Mededelingen
-De kg/prijs papier is dit jaar verhoogd met 1 cent/ kg.
3. Bespreking en goedkeuring notulen 26 oktober 2016
- De mogelijkheid om per nachtbus naar Lourdes te reizen (mei/september), gaat niet door.
4. Financieel jaarverslag 2016

De penningmeester maakt een uitdraai van het financiële jaarverslag 2016, zodat eenieder
de financiële resultaten kan inzien.
Het jaarverslag geeft een duidelijk beeld van de inkomsten (opbrengsten papier) en uitgaven
(kosten lourdesreizen) van 2016.
5. Deelname Pelgrims Lourdesreizen 2017
Dit baart het bestuur grote zorgen, de aanmeldingen lopen niet zoals verwacht.
Je moet Pelgrims de mogelijkheid geven om zelf te beslissen, of ze meegaan, en met wie.
Het bestuur Stichting Lourdeswerk Venray e.o., overweegd over te gaan naar nog maar één
Lourdesreis per jaar.
6. Rondvraag
- De stempel van de stichting is deze klaar, en hoeveel stempels zijn er terbeschikking?
Er is één stempel , de penningmeester heeft deze tot zijn beschikking, mocht iemand hem
nodig hebben, dan staat deze tot zijn / haar beschikking.

- Kunnen er flyers gemaakt worden voor/ van de stichting Lourdeswerk Venray?
De secretaris neemt dit voor zijn rekening en zal een opzet maken, en neemt dan contact op met een
drukkerrij.

- Kunnen onze activiteiten/ resultaten op een web site?
De penningmeester en secretaris zullen dit voor hun rekening nemen, komen er terzijnertijd op terug.

7. Sluiting,
- Niet meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder voor
hun inbreng en aanwezigheid.
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