Jaarvergadering bestuur Stichting Marypages over het jaar 2017





Datum: zondag, 8 april 2018
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Locatie: Zonnebloemstraat 20, 6942 WX Didam, Nederland

Agenda
1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
De voorzitter opent om 15.00 uur de vergadering en heet alle bestuursleden van harte
welkom op de 10e jaarvergadering van de Stichting Marypages sinds de oprichting op 30
augustus 2007.
2. Ingekomen stukken.
Een balans van de penningmeester over het boekjaar 2017, inclusief een begroting voor
het boekjaar 2017. Vanwege de ontwikkeling van onze totaal hernieuwde site:
https://www.marypages.com/ hebben we het boekjaar 2017 helaas met een klein verlies
moeten afsluiten.
3. Punten voor de nieuwsbrief 2018.
De secretaris adviseert om in de nieuwsbrief van 2018 te vragen of er vrijwilligers zijn,
die ons willen helpen bij de vertaling van pagina’s in de diverse talen.
Om de toekomst van Marypages veilig te stellen, zullen wij via de nieuwsbrief 2018 aan
onze donateurs, die nog geen extra donatie hebben gedaan, vragen om hun donatie vóór 1
juni over te maken.
4. Toekomst en ontwikkelingen Marypages.
We hebben nu een Gastenboek in eigen beheer en ook een zoekfunctie op de
hoofdpagina’s. De voorzitter zegt toe alle sites na te lopen en deze waar nodig te
verbeteren en/of aan te passen. De penningmeester zegt toe waar mogelijk te zullen
helpen.

5. Financieel verslag inkomsten en uitgaven (penningmeester).
Het financieel verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd,
vastgesteld en ondertekend door de secretaris en de voorzitter, onder dankzegging aan de
penningmeester.
6. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 6 februari 2017
De notulen worden overeenkomstig goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend door alle
bestuursleden, onder dankzegging aan de secretaris.
7. Rondvraag.
De secretaris vraagt hoe we de Stichting Marypages nog extra kunnen promoten?
Zij zal regelmatig onze site via Facebook promoten. Tevens zal zij aan andere religieuze
sites vragen om linken met ons uit te wisselen, zodat wij beter vindbaar worden op
Google.
8. Sluiting door de voorzitter.
De voorzitter sluit om 16.00 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst en
inbreng.

