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Notulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2021 
 
 
Ingebeld: 20 bewoners, inclusief bestuur, vertegenwoordigende 17 lidmaatschappen 
 
In verband met het coronavirus kon de fysieke Algemene Ledenvergadering wederom niet doorgaan. 
Daarom hebben we de ALV via een videocall gehouden. 
 
1 Opening & Mededelingen 

• Er wordt aangegeven dat het jammer is dat we voor de tweede keer achter elkaar onze 
Algemene Ledenvergadering via een videocall moeten doen a.g.v. corona. 

• Er wordt aandacht gevraagd voor de actie “Koning voor 1 dag”. Liefhebbers kunnen zich nog 
melden bij het bestuur om mee te doen aan de pubquiz om onze koningin Wiefse Coebergh 
te helpen een ronde verder te komen. 

• Verder zijn er vanuit het bestuur geen mededelingen. 
 
2 Goedkeuring notulen ALV 7 april 2020 

• 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 statuten heeft iedere functionaris in het bestuur een zittingstermijn van 2 jaar. 

• Zowel Nicole Wenmakers als Greetje Heijmans zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich 
geen andere kandidaten gemeld bij het bestuur. 

• Unaniem worden Nicole en Greetje herbenoemd tot penningmeester en respectievelijk voorzitter 
voor de komende 2 jaar.  

 
4 Toelichting financiële verantwoording 2020, verslag kascommissie en decharge bestuur 
 
Toelichting realisatie 2020 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers 2020: 

• Vanwege corona zijn de vergaderkosten wat lager uitgevallen dan begroot 

• Tevens zijn er vanwege corona een aantal activiteiten niet doorgegaan waardoor de totale kosten 
lager zijn uitgevallen. 

• Er is een stevige éénmalige uitgave gedaan om aanzicht van de kerstboom nog mooier te maken. 
Daarnaast wordt er een korte toelichting gegeven op de post “onderhoud kerstboom”. Er worden 
complimenten gegegeven dat de boom dit jaar langer aan was. Veel wijkgenoten hebben hiervan 
genoten. Verder wordt er aangegeven dat het stroomprobleem bij de boom is opgelost. 

• In het verlengde van de kerstverlichting komt de vraag naar boven of het de gemeente al gelukt is 
om onze slimme lantaarnpalen na een bepaald tijdstip te dimmen. Dit blijkt erg moeilijk te zijn en 
is nog niet gelukt. 

• Momenteel hebben we 671 actieve leden die contributie betalen. 

• Omdat het zou kunnen dat we een deel van de subsidie terug moeten betalen vanwege het niet 
doorgaan van activiteiten, is er hiervoor in 2020 een voorziening genomen. 

• Inclusief deze voorziening is het saldo van de kosten en opbrengsten in 2020 nagenoeg nul. 
 
Verslag kascommissie (Gerard van Rossum en Evelyn Leenen) en decharge 

• De boekhouding is keurig op orde. 

• Alle vragen werden snel beantwoord door de penningmeester. 
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• De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2020. De 
vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 

• De kascommissie 2022 zal bestaan uit Evelyn Leenen en Frans Beks. 
 
5 Begroting 2021 

• Er wordt een korte toelichting gegeven op de begroting 2021. 

• Er wordt de vraag gesteld of de subsidie buurtpreventie niet wat hoger moet, dit bedrag wordt 
immers bepaald per bewoner. Dit is een terecht punt, Nicole zal de begroting hierop aanpassen. 

• Daarnaast is er een korte discussie over de activiteiten die niet doorgaan a.g.v. corona. Er wordt 
de vraag gesteld of we niet toch een bedrag moeten opnemen voor deze activiteiten omdat we 
anders het gevaar lopen dat we subsidie mislopen. Na de discussie is er besloten om een 
waarheidsgetrouwe realistische begroting te presenteren (dus zonder het opvoeren van niet voor 
de hand liggende kosten). 

• De ALV gaat akkoord met de begroting 2021. 
 

6 Oproep nieuwe activiteiten, ideeën 

• Nieuwe, geslaagde activiteiten 2021 waren de speurtocht met Pasen, Doeslief en Koning voor 1 
dag. Voor de Doeslief activiteit zijn leuke reacties binnengekomen en het positieve van deze 
activiteit was dat we mensen hebben bereikt die we anders nooit bereiken. 

• Daarnaast worden er complimenten gegeven voor de midzomer concerten op het Buurtven, deze 
zijn erg leuk ervaren. Voor dit jaar staan er ook weer zeker twee concerten op de planning. 

• Er wordt aangegeven dat zodra we weer een corona-proof vrijwilligersborrel kunnen organiseren 
we dit zullen doen. 

• Ideeen nieuwe activiteiten die in de vergadering worden geopperd: 
o Een speurtocht voor kinderen in de bossen (Greetje zal dit met Rowenna afstemmen) 
o Opnieuw leven inblazen kunstmarkt (de eerste keer was dit geen succes) 
o Halloween 

• Vanuit het Summa collega hebben we een vraag gehad of het mogelijk is om studenten een 
sportieve activiteit te laten organiseren waarbij het de bedoeling is dat ze aansluiten bij een 
bestaande activiteit. Maarten zal deze mail naar Erik doorsturen omdat er wellicht iets te 
combineren is met de Midzomeravond. 

• Het bestuur is aanwezig geweest bij een sessie van Rijkswaterstaat over de verbreding van de 
A67. Rijkswaterstaat wil een buurtenplatform oprichten met daarin vertegenwoordigers van de 
omliggende wijken en dorpen. Het doel hiervan is om een breder draagvlak te creeren voor de 
wegverbreding en open te staan voor wijzigingsverzoeken vanuit omwonenden. Paul de Meurichy 
zal hier namens Gijzenrooi aan gaan deelnemen en Gerard van Rossum wordt zijn vervanger 
indien Paul niet kan. Het bestuur is blij met hun aanmelding en Maarten zal beide vrijwilligers 
aanmelden bij Rijkswaterstaat. 

 
7 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 is een vervelend incident op het fietspad richting Riel geweest (aanrijding tussen een 
wandelaar en een fietser) De vraag komt naar voren of we hier een wandelpad van zouden 
kunnen maken waar fietsers ook overheen mogen (maar de wandelaars dus voorrang hebben). 
Niet iedereen is het hiermee eens is, vandaar dat er ook wordt gevraagd een situatie te 
realiseren waarbij fietsers voorrang hebben. Greetje zal de mogelijkheden navragen bij de 
gemeente. 

• Er komen een paar vragen naar voren n.a.v. het bericht van de grondwaterverontreiniging a.g.v. 
de vuilstort in het natuurgebied. Bewoners zijn verontrust door de situatie. Het bestuur heeft 
hierop een korte toelichting gegeven. In mei verwacht het bestuur een update vanuit de 
gemeente en het bestuur zal de wijk via het Zegje op de hoogte houden. Tevens wordt er 
aangegeven dat het dossier bij wijkgenoot Tinus de Gouw in goede handen is aangezien hij dit 
gedreven oppakt. 
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• In een slootje langs het fietspad in het buitengebied is er geconstateerd dat er witte dampen van 
het water afkwamen. Er wordt aangeraden dit aan de gemeente te melden via de Buiten Beter 
app. 

• Onlangs hebben Boa’s veel bekeuringen uitgedeeld aan hondenbezitters die hun hond niet 
aangelijnd hadden in het buitengebied. Als reactie hierop hebben hondenbezitters een app 
groep opgezet waarin ze elkaar voor Boa’s kunnen waarschuwen. De vraag komt naar voren of 
dit wel de bedoeling is. Na wat discussie was de conclusie dat het niet aanlijnen van honden in 
het buitengebied iets is wat moeilijk op te lossen is. 

• Tijdens de ALV melden er zich vrijwilligers aan voor het geval dat er weer takken gerild gaan 
worden.  

• Bij het Hasselven is er een boomhut gebouwd met een blauw zeil. Er wordt gevraagd of we hier 
iets aan kunnen doen. Er wordt aangeraden om dit te melden via de Buiten Beter app, de 
gemeente reageert hier snel en goed op. 

• Er worden complimenten gegeven voor de vrijwilligers die mee hebben gedaan met de landelijk 
opschoondag. 

 
Actiepunten bestuur: 

1) Aanpassen begroting voor subsidie buurtpreventie (Nicole) 
2) Doorsturen mail Summa college naar Erik (Maarten) 
3) Aanmelden vrijwilligers rijkswaterstaat (Maarten) 
4) Afstemmen mogelijkheden voor een speurtocht in het bos met Rowenna (Greetje) 
5) Informeren mogelijkheden fietspad (Greetje) 

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


