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Notulen Algemene Ledenvergadering 9 april 2018 
 
 
Aanwezig: 35 bewoners, inclusief bestuur, vertegenwoordigende 28 lidmaatschappen 
Afgemeld: Wim Corbeij, Kathe Schilder, Evelyn Leenen, Greetje Heijmans 
 
1 Opening & Mededelingen 
Opening 

 Er wordt een minuut stilte gehouden voor alle overledenen in onze wijk, in het bijzonder voor 
Peter-Hans Unk, Ad Vervest en Frans Claassen en tevens voor andere wijkbewoners die ons 
ontvallen zijn waar wij geen kennis van hebben genomen. 

 Vervolgens heet de voorzitter iedereen van harte welkom in de Jaguar. 

 De secretaris geeft aan dat er geen mededelingen zijn. 
 
2 Goedkeuring notulen ALV 3 april 2017 

 Er zijn geen opmerkingen over de notulen. 

 De notulen worden vastgesteld door de vergadering met dank aan de secretaris. 
 
3 Aftreden en herbenoemen secretaris 

 Conform schema is secretaris Maarten Verboord aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen 
andere kandidaten bij het bestuur gemeld. 

 Unaniem en met applaus wordt hij herkozen voor een periode van 2 jaar. 

 Gerard van Rossum geeft aan dat het komende bestuursjaar zijn laatste jaar wordt als voorzitter. 
Mochten er kandidaten zijn, kunnen ze zich melden bij het bestuur. 

 Maarten Verboord geeft aan dat dit zijn laatste twee jaar worden als secretaris, in lijn met de 
discussie die enkele jaren geleden is gevoerd tijdens de ALV. Hierbij is destijds besloten dat 
bestuursleden een maximale zittingstermijn hebben. 

 
4 Financiële verantwoording 2017 en goedkeuring voor de begroting 2018 
Naar aanleiding van de gepresenteerde verantwoording 2017 en begroting 2018 zijn er enkele 
opmerkingen en vragen: 

 Er wordt uitgelegd door het bestuur wat de status is van de te bouwen blokhut voor opslag van 
materialen. Op de beoogde plek (Buurtven) mag de blokhut niet gebouwd worden, omdat dit 
stedelijk groen is. Er is gesproken met de beheerders van de begraafplaats om te overleggen wat 
de mogelijkheden zijn, deze zijn helaas minimaal. Achter de begraafplaats ligt een stuk grond van 
de gemeente waar bomen zijn omgewaaid door de storm. Het bestuur is aan het uitzoeken of dit 
een mogelijkheid is, ondanks dat deze plek ook is aangemerkt als stedelijk groen. Door de 
vergadering wordt het bestuur gewezen op de plek waar de 5 seniorenwoningen moeten komen. 
Uiteindelijk wordt hier minder grond bebouwd dan oorspronkelijk voorzien (dus meer groen) 
waardoor er misschien een uitruilmogelijkheid bestaat. 

 Tevens geeft het bestuur aan dat ze bezig zijn geweest met een permanente water- en 
stroomaansluiting op het Buurtven. De gemeente heeft aangegeven dat de eenmalige kosten voor 
een stroompunt EUR 9.000,= bedragen. Daarnaast dient er EUR 1.600,= per jaar betaald te 
worden voor de stroom. Gezien de (te) hoge kosten, krijgt dit traject geen vervolg. 

 Het gereserveerde bedrag voor de blokhut (EUR 10.000,=) zal worden doorgeschoven naar 2018. 
Voorgesteld wordt om de reservering op de balans op te nemen. Dit voorstel zal als zodanig in de 
balans worden verwerkt. 
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 Er wordt gevraagd of de inkomsten van Cultuur bij je Buur ook zichtbaar zijn in de realisatie 2017. 
Dit is niet het geval, de daadwerkelijke kosten (verschil tussen inkomsten en uitgaven) worden 
gepresenteerd. 

 Er is een vraag waarom er in 2018 EUR 500,= meer begroot wordt voor Burendag. Het bestuur 
geeft aan dat de begroting een grove inschatting is. Zodra de organisatie van de Burendag wat 
verder is, kan er een betere inschatting gemaakt worden van het budget. 
Daarnaast wordt er gevraagd hoe het komt dat de kosten van Burendag 2017 het budget hebben 
overschreden. Reden hiervan is dat de consumptieprijs voor bier op de Burendag is aangepast 
van twee bonnen naar één bon. Uitgaande van 275 bier consumpties å 1 euro is dit exact de 
overschrijding van het budget. 

 Burendag zal dit jaar ook weer plaats vinden in het derde weekend van september met als 
doelgroep alle wijkgenoten. Er wordt aangegeven dat we in het verleden extra subsidie hebben 
gehad voor de voorloper van de Burendag (de Zeskamp) i.v.m. de autoloze zondag. 

 Er wordt opgemerkt dat de naam van ZorgSamen buurt is gewijzigd in Burenhulp. Het bestuur zal 
dit aanpassen. 

 Er is een vraag of welkomstpakketten geen commissie is (de kosten staan onder 
organisatiekosten en niet onder commissies). Hier komt het bestuur op terug bij agendapunt 6. 

 Er wordt gevraagd of de subsidie 2018 al is toegezegd. Dit is het geval. Wel wordt erbij opgemerkt 
dat we achteraf verantwoording moeten afleggen. Indien er dan iets niet blijkt te kloppen, is er een 
kans dat we een deel moeten terugbetalen. 

 Er is een vraag waarom de contributie daalt van EUR 2.144,= (realisatie 2017) naar EUR 2.000,= 
(begroting 2018). Dit lijkt niet te kloppen omdat Greetje Heijmans een grote inspanning heeft 
geleverd om meer leden te werven. Eerst krijgt Greetje (ondanks dat ze er niet is) een groot 
applaus als blijk van waardering voor haar inspanningen. Het begrote bedrag van euro 2.000 
presenteert het aantal huidige leden x de verschuldigde contributie (naar beneden afgerond). 
Daarnaast zijn er leden die meer betalen dan het verschuldigde bedrag en worden sporadisch 
giften ontvangen. Deze extra's zijn eveneens opgenomen in de realisatie 2017 waardoor de 
realisatie 2017 hoger uitvalt dan het begrote bedrag 2018. De bezettingsgraad van het aantal 
huidige leden bedraagt op dit moment 80%. 

 
5 Verslag kascommissie 2017 

 De kascontrole is uitgevoerd door Frans Beks 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 geen onjuistheden uit deze steekproef zijn gekomen 
o De boekhouding zeer compleet en volledig is 

 De kascommissie wordt bedankt voor hun werk. 

 De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2017. De 
vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 

 De kascommissie 2018 zal bestaan uit Frans Beks en Jos van Dijk 

 Vervolgens gaat de vergadering ook unaniem akkoord met de begroting 2018. 
 
6 Structuur vereniging 

 Er wordt een schema als praatstuk(zie bijlage) uitgereikt met de huidige structuur van de 
vereniging, zoals het bestuur deze op dit moment ervaart. 

 Voorheen was er een bestuur met vier commissies (Communicatie, Activiteiten, Duurzaamheid en 
Buurtpreventie). Gezien de huidige manier van werken is dit achterhaald. 

 Het bestuur heeft gepoogd de huidige structuur weer te geven in dit schema. 

 Iedere werkgroep/commissie heeft een kartrekker (is tevens aanspreekpunt bestuur). 

 Om taken beter te verdelen zijn er meer kleine werkgroepen ontstaan. Eén grote Activiteiten 
commissie is niet realistisch meer omdat dit teveel werkdruk bij een paar personen legt. 

 Tevens blijkt uit het schema dat er steeds meer taken bij het bestuur zijn komen te liggen. Het 
bestuur probeert dit weer wat af te bouwen. Zo is de kerstboom ontsteking als een aparte 
commissie neergezet (was altijd een bestuurstaak). 
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7 Terugkoppeling brown paper sessie tijdens de ALV 2017  

 De voorzitter laat een overzicht zien van al de geopperde ideeën tijdens de brainstormsessie 
afgelopen jaar met daarbij omcirkeld de ideeën waarmee iets gebeurd is. 

 Verwachting is dat veel innovatieve ideeën uiteindelijk via Jouw Licht Op 040 gerealiseerd zullen 
worden. 

 Er zijn ook redelijk wat ideeën waarmee niets gebeurd is (o.a. kunst-biënnale, boekenmarkt, 
permanente jeu de boule baan, jaarlijkse tuindag etc.).  

 Wanneer iemand een leuk idee heeft en dit wil organiseren, kunnen ze rekenen op steun van de 
vereniging. 

 Er wordt geopperd om een artikel te schrijven in het Zegje over deze ideeën. Hierover heeft 
afgelopen jaar (na de ALV 2017) al een artikel in het Zegje gestaan. De voorzitter zal dit 
nogmaals lezen en daarna afwegen of een nieuw artikel nog iets toevoegt. 

 
8 Rondvraag 

 Truus van Vessem: Is de datum voor de kerstboom ontsteking al bekend? De secretaris moet 
hiervoor nog bellen met Tivoli om dit even af te stemmen. Hij zal dit op korte termijn doen. 

 Erik van Dijck: Wat is de status van de discussie over het huis-aan-huis verspreiden van het 
Zegje? Het bestuur heeft na zorgvuldige afweging besloten om alleen het december Zegje in de 
hele wijk te bezorgen. Omdat er vervolgens een discussie ontstaat over dit besluit, is de 
volgende vraag ter stemming aan de ALV voorgelegd: “Vindt de ALV dat dit besluit van het 
bestuur in de eerstvolgende ALV ter stemming aan de leden moet worden voorgelegd?”. 15 
lidmaatschappen (dus adressen) hebben gestemd om het besluit niet ter stemming aan de ALV 
voor te leggen, 9 lidmaatschappen hebben gestemd om het wel ter stemming voor te leggen en 
4 leden hebben geen stem uitgebracht. Het besluit van het bestuur staat daarmee definitief vast. 
Er wordt nog verzocht of het bestuur wil onderzoeken (in het kader van duurzaamheid) of er een 
drukker is die het exacte aantal kan drukken (nu kan dat niet en worden er veel Zegjes 
weggegooid). Het bestuur zal dit onderzoeken. 

 
9 Jouw Licht op 040 

 De vergadering wordt afgesloten door drie gasten van Jouw Licht Op 040. Er is een “Cool-Wall” 
opgehangen waarom wijkgenoten kunnen aangeven op welke plek in de wijk ze iets willen 
veranderen, wat ze fijne (coole) plekken vinden en welke plekken ze niet fijn (not cool) vinden. 

 Binnenkort kunnen wijkgenoten met de mensen van Jouw Licht op 040 in kleine groepjes 
rondwandelen in de wijk om hetzelfde te doen. 

 
De cool wall levert interessante inzichten en leuke gesprekken op! 
  
Het bestuur bedankt iedereen voor ieders inzet en sluit de vergadering terwijl de warme party snacks 
al op de wijkgenoten aan het wachten zijn.  


