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Algemene Ledenvergadering 3 april 2017 
 
 
Aanwezig: 31 bewoners, inclusief bestuur, vertegenwoordigende 25 lidmaatschappen 
Afgemeld:  
 
Notulen ALV 03-04-2017 
 
1 Opening & Mededelingen 
Opening 

• De voorzitter heet iedereen van harte welkom in de Jaguar. 

• De voorzitter geeft aan dat het de opzet is om de vergadering kort te houden, zodat er voldoende 
tijd overblijft voor een brainstormsessie. 

 
2 Mededelingen 

• Er zijn geen mededelingen 
 
3 Goedkeuring notulen ALV 11 april 2016 
Vanuit de vergadering komen de volgende vragen: 

• Pagina 2: In de notulen staat dat het bestuur zou terugkomen op de discussie over de contributie 
in de laatste ALV (handhaven op € 3,50, verlagen naar € 0,- of verhogen naar een logisch bedrag 
zoals € 5,-). “Komt het bestuur hierop terug tijdens deze ALV?  

Het bestuur geeft aan dat, ondanks dat er wel over gesproken is binnen het bestuur, ze 
eigenlijk vergeten zijn dit op de agenda te zetten. Wel is het voorstel de contributie te 
handhaven op € 3,50. Redenen zijn dat de financiële positie van de vereniging geen 
aanleiding geeft om de contributie te verhogen. Daarnaast betalen mensen meerdere jaren 
vooruit waardoor een wijziging van het bedrag extra werk oplevert. De vergadering is akkoord 
om de contributie op hetzelfde bedrag te handhaven. 

• Pagina 2: Geeft het bestuur nog inzicht in een terugblik 2016 het jaarplan 2017?  
In het Zegje zal het bestuur hierop terugkomen. 

• Pagina 3: Is er nog een update over Slimlicht?  
Gijzenrooi is pas als laatste aan de beurt binnen het Slimlicht project (de verlichting in onze 
wijk is in vergelijking met de andere wijken het nieuwste). Hierdoor zal de start in onze wijk 
langer duren. Voordeel hierbij is dat de kinderziektes uit het project zijn zodra het onze wijk 
bereikt. 

• De notulen d.d. 11-04-2016 worden vastgesteld door de vergadering met dank aan de secretaris. 
 
4 Aftreden en herbenoemen voorzitter en penningmeester 

• Voorzitter Gerard van Rossum en penningmeester Nicole Wenmakers zijn aftredend en 
herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten bij het bestuur gemeld. 

• Unaniem worden beide herkozen voor een periode van 2 jaar met de complimenten van de 
vergadering over de invulling van deze taak. 

• Gerard van Rossum geeft aan dat het zijn laatste periode als voorzitter zal zijn. Hij geeft aan dat 
het belangrijk is dat het bestuur regelmatig wisselt, in lijn met de discussie die enkele jaren 
geleden is gevoerd tijdens de ALV. 

 
5 Financiële verantwoording 2016 en goedkeuring voor de begroting 2017 
Naar aanleiding van de gepresenteerde verantwoording 2016 en begroting 2017 zijn er enkele 
opmerkingen en vragen: 
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• Aangezien de kerstboomverlichting in 2016 niet vervangen is, is dit gereserveerde bedrag 
doorgeschoven naar 2017. 

• Het valt op dat de financiële positie van de vereniging steeds beter wordt. Het is prettig dat we 
deze positie hebben en dit maakt het mogelijk wat grotere uitgaven te doen zoals het vervangen 
van de kerstboomverlichting, het geven van een wat groter lustrumfeest of het realiseren van een 
blokhut. 

• Het bestuur onderzoekt samen met de hulp van wijkbewoner Peter Helmig de mogelijkheden om 
een blokhut (voor opslag) incl. toiletvoorziening te bouwen. Het eerste idee is om de blokhut in te 
graven op de heuvel aan het Buurtven zodat hij nauwelijks zichtbaar is. De gemeente is aan het 
onderzoeken wat er wel en niet mogelijk is. 

• In het budget is € 500,- opgenomen voor ZorgSamen buurt. Het gesprek hierover moet nog plaats 
vinden. 

 
6 Verslag kascommissie 2016 

• De kascontrole is uitgevoerd door Margreet Talens en Kees van Vessem 

• De kascommissie meldt dat: 
o Ze een steekproef hebben gedaan op Cultuur bij je Buur en de Burendag 
o Dat er niets uit deze steekproef is gekomen 
o De boekhouding zeer compleet en volledig is 
o Er wordt een compliment aan de penningmeester gegeven voor haar goede werk. 

• De kascommissie stelt voor om te gaan werken met een vast protocol voor het opstellen van 
begrotingen en met vaste sjablonen voor het declareren van bonnetjes. Ze zullen hiervoor een 
opzet maken. 

• De kascommissie wordt bedankt voor hun werk. 

• De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2016. De 
vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 

 
7 Benoeming kascommissie 2017 

• De kascommissie 2017 zal bestaan uit Kees van Vessem en Frans Beks 
 
8 Rondvraag 

• Greetje Heijmans is bezig uit te zoeken wat goede partijen zijn om te helpen met de nieuwe 
kerstverlichting. Hiervoor zijn gesprekken met de gemeente geweest maar hieruit is nog 
onvoldoende duidelijkheid gekomen. 

• Greetje Heijmans stelt voor om het besluit om het Zegje niet in de hele wijk te bezorgen te 
heroverwegen. De voordelen hiervan zijn o.a.: 

o De Zegjes hoeven niet weg gegooid te worden 
o We bereiken de hele wijk en niet alleen de leden 

Genoemde tegenargumenten hiervoor zijn o.a.: 
o Leden krijgen voor hun contributie o.a. het Zegje 
o Wanneer iedereen het Zegje krijgt, zou het kunnen dat leden het lidmaatschap 

opzeggen (“je krijgt het Zegje toch wel”) 
Een oplossing voor het tegenargument is o.a. niet-leden geld te vragen voor activiteiten. 
Gezien de complexiteit van de discussie is er besloten hiervoor separaat een overleg te 
plannen. Ook commissie Communicatie kan hier dan bij betrokken worden. Geïnteresseerden 
voor dit overleg kunnen zich melden bij het bestuur. 

• Ton van Schaik heeft een korte presentatie gegeven over het CPO project in de wijk (5 
levensloop bestendige woningen aan het Bunderkensven). Er zijn inmiddels 5 aspirant-kopers 
voor de woningen en er is een wachtlijst. Voor realisatie zal het bestemmingsplan nog gewijzigd 
moeten worden. Afhankelijk van hoe snel processen gaan (o.a. vergunning en welstand) zal er 
vermoedelijk ergens in 2018 gestart worden met de bouw. Het bestuur bedankt Ton van Schaik 
voor zijn toelichting. 

• Wiefse Coebergh meldt het goede nieuws dat er inmiddels 30 lopers zijn voor Buurtpreventie. 

• Erik van Dijck vraagt of er aandacht is geweest voor het bedanken van Beja Peijpers gezien 
haar grote inzet. Dit is inderdaad het geval. 
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• Na de brainstormsessie vraagt Greetje Heijmans nog aandacht voor “adopteer een straat” (we 
missen nog enkele straten) 

• Na de brainstormsessie vraagt Erik van Dijck nog aandacht voor de Midzomeravond 
Na de vergadering zijn we doorgegaan met de brainstormsessie met 4 thema’s: 

1) Plezierig wonen, saamhorigheid en activiteiten 
2) Innovatie (met o.a. duurzaamheid) 
3) Orde en netheid 
4) Veiligheid 

 
Het was een inspirerende brainstormsessie waaruit leuke ideeën zijn gekomen. Er volgt nog een 
apart stukje in het Zegje hierover.  
 
Het bestuur bedankt iedereen voor ieders inzet en sluit de vergadering 


