Verslag: Algemene Ledenvergadering op donderdag 9 mei 2019

29 leden zijn aanwezig. 10 leden hebben een bericht van verhindering gestuurd.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
Geen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 12 april 2018
Geen opmerkingen
4. Jaarrekening 2018
Na een toelichting over de onderhoudskosten van het gebouw en de aan te
vragen subsidies wordt de Jaarrekening 2018 goedgekeurd. Nico legt uit
dat er nog wat onderhoudspuntjes openstaan, daar is al geruime tijd
contact over met de Gemeente. De Wijkmanager, Danja Voce zegt toe dat
zij ook de medewerker van de Gemeente zal benaderen.
5. Verslag Kascommissie.
Charles van Steenderen de Kok en Henk van Haastregt hebben de
financiële administratie gecontroleerd. Zij gaven aan dat de administratie
op orde is, maar zetten wel kanttekeningen bij het bijhouden van het
ledenbestand. Ook zouden zij graag meer zicht hebben op de ontvangen
en terugbetaalde borgsommen.
6. Benoeming kascommissie.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Henk van Haastregt en Jan Klein.
Netty Lamaker wordt reservelid.
7. Begroting 2018 wordt goedgekeurd. Er zijn vragen van bridgeclubs NRT en
de bridgeclub Ups & Downs over de huurverhoging. De verhoging komt
door een wijziging van de verschillende dag/ avond tarieven. De
Penningmeester zegt toe dat de verenigingen een mail krijgen met een
overzicht van de huren 2019 en ook 2018. De heer Van Steenderen de
Kok vraagt of de aan te leggen windmolen in de tuin niet teveel overlast zal
opleveren. De heer Van Veen vraagt naar de komende activiteiten.
Nico vertelt dat in juni de binnentuin feestelijk zal worden geopend. Er zal
dan ook een gedicht onthuld worden in het kader van de Poezieroute. In
september is op burendag weer een lunch voor de buurtbewoners. Verder
zijn er geen activiteiten. Netty Lamaker roept de buurt op om activiteiten te
organiseren.
8. Voorstel contributieverhoging 2019 van € 9 naar € 10 per gezin is in 2018
al goedgekeurd. De contributie zal niet meer via tussenkomst vereniging
worden geïncasseerd, doch rechtstreeks van de leden.

9. Rooster van aftreden bestuursleden.
Nico van Egmond is aftredend. Hij wordt voor 4 jaar herbenoemd als
Voorzitter. Maria Bellekom - Vogels is ook aftredend. Zijn wordt eveneens
voor 4 jaar herbenoemd, echter niet als secretaris maar als gewoon
bestuurslid. Joop Steinebach is aftredend. Hij is niet herkiesbaar. Zijn
plaats (bestuurslid voor verkeerszaken) is inmiddels ingenomen door Henk
de Vries. Joop Steinebach wordt bedankt voor zijn tijd en inzet voor de
Wijkgemeenschap.
10. Rondvraag
De heer Van Steenderen de Kok vraagt naar de plannen rondom de Den
Deyl school. Als buurtbewoner wil hij graag betrokken worden bij de
plannen.
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. Tenslotte vragen wij de aanwezigen om op
zaterdagmorgen in de tuin te komen helpen.

Verslag: Maria Bellekom-Vogels (secretaris)

