
Verslag: Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 april 2018 

 

35 leden zijn aanwezig. 5 leden hebben een bericht van verhindering gestuurd. 

 
Agenda: 

1. Opening  

2. Ingekomen stukken 

Er is telefonisch bericht ontvangen van iemand die toe wil treden tot 

bestuur, zie punt 9 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2017 

Eric van der Marel meldt een paar typo’s en Herman Sprock mist het jaartal 

bij het verslag. Verslag is aangepast goedgekeurd. 

4. Jaarrekening 2017  

Na een uitleg over de opgenomen voorzieningen voor het Deijlercentrum 

en voor de tuin, wordt de jaarrekening vastgesteld. 

5. Verslag Kascommissie. 

Anja Peters en Charles van Steenderen de Kok hebben de financiële 

administratie gecontroleerd. Zij gaven aan dat de administratie op orde is, 

maar zetten wel kanttekeningen bij het bijhouden van het ledenbestand. 

6. Benoeming kascommissie. 

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Charles van Steenbergen de Kok 

en Henk van Haastregt. Jan Klein wordt reservelid. 

7. Begroting 2018 

Wordt goedgekeurd. 

8. Voorstel contributieverhoging 2019 van € 9 naar € 10 per gezin. 

Wordt goedgekeurd 

Het bestuur is voornemens om de (verplichte) contributie voor de leden 

van de vaste huurders onderdeel te maken van de huurprijs. 

oelichting op onderhoud gebouw en aanleg buurttuin. 

 

9. Rooster van aftreden bestuursleden. 

Netty Lamaker treedt af en wordt bedankt voor haar inzet voor de 

wijkvereniging. Ruud van Kats en Henk de Vries worden gekozen in het 

bestuur. Ruud zal zich vooral bezig houden met het aanleggen van de 

buurttuin. Henk de Vries zal in het komend jaar Joop Steinebach (verhuisd 

naar Voorschoten) opvolgen. 

 

10. Rondvraag 



Joop Beijersbergen maakt zich zorgen om de aangekondigde 

huurverhoging.  

Norga Simons vraagt of het ons bekend is dat er volgens europese 

regelgeving BTW zal moeten worden berekend in de toekomst. We 

antwoorden dat dit nog geen definitieve regel is; we houden het in de 

gaten. 

 

11. Sluiting 20.29 uur waarbij Stan Snelleman bedankt wordt voor het opstellen 

van de wijkkrant en Charles van Steenbergen de Kok voor het bijhouden 

van onze website.  

 

 

Verslag: Maria Bellekom-Vogels (secretaris) 


