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Notulen Algemene Ledenvergadering 7 april 2020 
 
 
Ingebeld: 18 bewoners, inclusief bestuur, vertegenwoordigende 16 lidmaatschappen 
 
In verband met het coronavirus kon de fysieke Algemene Ledenvergadering niet doorgaan. Hiervoor 
in de plaats hebben we op dezelfde datum een videocall gehouden. 
 
1 Opening & Mededelingen 
Opening 

• De voorzitter iedereen van harte welkom. We staan gezamenlijk stil bij de impact van corona op 
iedereen. Voorzover bekend is het aantal coronabesmettingen in onze wijk gelukkig zeer beperkt. 

• We zijn blij dat we de ALV alsnog via een videocall kunnen doen. Bovendien leren we door de 
situatie allemaal weer wat bij! 

 
2 Goedkeuring notulen ALV 3 april 2019 

• Er zijn geen opmerkingen over de notulen. 

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

• Maarten Verboord is aftredend en herkiesbaar 

• Een aantal jaar geleden is er in de ALV besproken dat bestuursleden maximaal 3 à 4 termijnen in 
functie mogen zijn. Het bestuur heeft voorgesteld om op dit uitgangspunt een uitzondering te 
maken. De ALV gaat hiermee akkoord. 

• Unaniem wordt Maarten herbenoemd tot secretaris voor de komende 2 jaar. 
 
4 Toelichting financiële verantwoording 2019 en begroting 2020 
Naar aanleiding van het gepresenteerde financiële overzicht zijn er enkele opmerkingen en vragen: 

• Eindhoven 1920-2020 heeft betrekking op de viering van 100 jaar Eindhoven. Er is een speciaal 
loket binnen de gemeente om subsidie aan te vragen indien er hiervoor een speciale activiteit 
georganiseerd wordt. 

• De post onderhoud kerstboom heeft niet alleen betrekking op onderhoud, maar ook op het laten 
aanbrengen van meer verlichting in de boom. De boom heeft nu nog steeds een plek waar geen 
verlichting is waardoor het totaalplaatje nog wat beter kan. Er wordt nieuwe verlichting 
aangebracht om dit te verbeteren. 

• De liquide middelen zijn in 2019 verder gestegen. Doel van het bestuur is alle inkomsten in een 
jaar ook uit te geven zodat de liquide middelen niet nog verder oplopen (er is voldoende 
vermogen voor een gezonde vereniging). Door corona zal dit streven in 2020 wat moeilijker 
worden omdat sommige activiteiten niet door kunnen gaan. Het is niet ondenkbaar dat we dit jaar 
een stukje subsidie terug moeten betalen omdat er activiteiten niet gerealiseerd worden. 
 

4 Verslag kascommissie 2020 

• De kascontrole is uitgevoerd door Gerard van Rossum en Jos van Dijk 

• De kascommissie heeft de controle op afstand gedaan vanwege corona en de 
lockdownmaatregelen. 

• Ondanks de controle op afstand meldt de commissie dat de boekhouding is bekeken en dat de 
boekhouding keurig verzorgd is. 

• De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2019. De 
vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 
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• De ALV gaat tevens akkoord met de begroting 2020. 

• De kascommissie 2020 zal bestaan uit Gerard van Rossum en Evelyn Leenen. 
 
5 Eindhoven 100 jaar; oproep nieuwe activiteiten, ideeën 

• Zoals hierboven aangegeven stelt gemeente Eindhoven een speciale subsidie beschikbaar voor 
activiteiten die georganiseerd worden met het thema 100 jaar Eindhoven. Een idee is om een 
pubquiz te organiseren met 100 jaar Eindhoven als thema. 

• Uit de ALV komen verder niet meteen concrete ideeën met dit thema naar voren. Het bestuur 
verzoekt iedereen er eens rustig over na te denken. 

• Mochten er ideeën zijn voor nieuwe/andere activiteiten, hoort het bestuur dit graag. Er wordt 
geopperd om een een vuurwerkshow te organiseren tijdens oud op nieuw op het Buurtven. Het 
bestuur vindt het een leuk idee maar geeft aan dat ze hierin eerst de richtlijnen van de gemeente 
willen afwachten. 

• Daarnaast wordt er aangegeven dat de Midzomeravond waarschijnlijk niet door kan gaan door de 
coronamaatregelen en dat het idee is om de Midzomeravond te organiseren samen met de 
Burendag. Het heeft dan wel de voorkeur van de organisatie van de Midzomeravond om dit niet 
op zondagmiddag te doen maar op zaterdagavond. Na hier even over gesproken te hebben, is er 
besloten dit buiten de ALV verder te bespreken.  

 
9 Rondvraag 

 
Omdat we een videocall hebben, wordt aan iedereen die ingebeld heeft even het woord gegeven om 
iets te vragen of mede te delen. Hierbij is o.a. het volgende besproken: 

• Er wordt gevraagd of er al gemeld is dat er een aantal keer grote plassen op het Diepmeerven 
stonden door een verstopte onderdoorgang (een zogenaamde “duiker”) bij de vijver. Dit is reeds 
gemeld bij de gemeente. 

• Er wordt een compliment gegeven dat het Zegje er iedere keer weer mooi uitziet en leuk is om 
te lezen. Daarnaast zien de posters er iedere keer erg mooi uit (met dank aan Evelyn!). 

• Daarnaast wordt er een compliment gegeven aan het bestuur voor de organisatie van de ALV 
via een videocall. Gezien de omstandigheden is dit een prima alternatief! 

• Gelukkig heeft de gemeente een nieuw publicatiebord neergezet. Dit is overigens de laatste 
keer, waneer het nu weer vernield wordt zal de gemeente niet nogmaals een nieuw bord 
betalen. 

• Het zou prettig zijn wanneer er een nieuwe vrijwilliger gevonden kan worden die het 
lopersgedeelte op de website kan onderhouden. Technisch zit dit gedeelte complex in elkaar 
waardoor er specifieke kennis nodig is om dit te onderhouden (een student via “student aan 
huis” is onvoldoende). 

• Vanwege het coronavirus is de burenhulp telefoon nieuw leven ingeblazen. Wijkgenoten die hulp 
nodig hebben, kunnen bellen naar het nummer van burenhulp.  

 
Het bestuur bedankt iedereen voor de aandacht en voor de flexibiliteit om via een videocall de 
Algemene Ledenvergadering te houden. 


