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N O T U L E N 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 13 april 2016 in buurthuis ‘de Link’ 
 

Aanwezig bestuur : Henk Boele, Karin Plukker, Remco Vonk 
Leden : Dirk Appelman, Roel Appers, Amber Arnoldus, Wilma Boele, Cita Berkhout, Bram Groot, 
  Piet Los, Jan Bram Risseeuw, Danny Souverein, Roland Soumokil, Kees Tolk 
Afbericht : Jan Alders, Jaap Groenveld, Jeroen, Aad Kuilboer, Aafke en Bob Meijer, Cees Mertens  
    
  
1. Opening.  

De voorzitter opent om 20.04 u. de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 

2. Mededelingen 
afbericht van enkele leden; Roel Appers komt wellicht iets later. Danny Souverein heeft zich aangemeld als lid 
van Molenbelang en is inmiddels deel van de bemanning van de schuur.  

 
3. Notulen jaarvergadering 2015 

De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 
 

4.  Jaarverslag 2015 secretaris 
 -Het bestuur heeft in totaal 2x vergaderd, en op 14 april werd de algemene ledenvergadering gehouden. Op 

de algemene ledenvergadering waren aanwezig 15 leden incl. bestuur. 
 Berichten ingekomen/uitgegaan: 
 -per 31-12-2015 is het wijkpanel opgeheven 

-per mail aan gemeente gevraagd of in wijk nu meteen glasvezel komt. Antwoord: ligt bij provider.  
-eind 2015 contact geweest met verzekeraar; gereedschap is verzekerd voor dagwaarde. Beveelt aan 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor vereniging/bestuur. Advies gevraagd aan jurist. 
Conclusie: het is nooit 100% uit te sluiten maar met uitleenvoorwaarden is de kans op problemen zeer klein. 

 -Zie hiertoe agendapunt 9; tevens zijn voor de uitleen bonboekjes gemaakt met achterop de voorwaarden. 
 -Voor 2016 zullen geen facturen aan adverteerders worden verstuurd; als website geheel in orde is zullen wij 

hen schriftelijk benaderen. Bedrag voor vermelding (met link naar eigen website) nader te bepalen. 
 
5. Jaarverslag 2015  penningmeester 

De penningmeester doet uitgebreid verslag . Geen begroting meer. Heeft geen zin. Boekhoudsysteem 
aangeschaft, ledenbestand wordt hiermee ook geoptimaliseerd. 
 

6. Verslag kas controlecommissie – verkiezing kascommissieleden 
 -De commissie meldt bij monde van Roel Appers mede dat de boekhouding weer perfect in orde is en beveelt 

aan de jaarrekening en begroting goed te keuren. Hierop wordt de penningmeester gedechargeerd.  
 -Nieuwe kascontrole commissie: heren Bram Groot en Pieter Los, reserve mw. Wilma Boele. 

 
7.  Informatiebulletin en website 

Het informatiebulletin is 4x verschenen. Redactie is door secretaris waargenomen. Van leden geen kopij 
ontvangen, wel tips van voorzitter en Roel Appers. 
Website is “online”; wordt goed ontvangen. 
 

8.   Werkgroep woningverbetering/onderhoud 
Bij monde van Roland, Dirk meldt de werkgroep als volgt: 
- paar gereedschappen zijn aan reparatie toe, gaat goed. 
- beveiliging van de schuur is onvoldoende; op korte termijn zullen 2 SKG-sloten bijgezet worden en alle sloten 
  worden voorzien van een gelijke cylinder. 
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Notulen algemene ledenvergadering dd. 13 april 2016 vervolg 
 
 
9. Aansprakelijkheid vereniging en/of bestuur 
 Vergadering besluit een bijzondere ledenvergadering te beleggen waarin gestemd kan worden over wijziging 

van het Huishoudelijk Reglement zonder het vereiste minimum aantal leden. 
Nieuwe vergadering volgt direct na sluiting van deze vergadering. 
 

10. Verkiezing bestuursleden 
 Karin is aftredend en herkiesbaar. Wordt met algehele instemming herkozen. 

 
11. Wijkaangelegenheden 
 Zelf feestje regelen; leefbaarheidsfonds Roel persoonlijk aanvraag gedaan € 2500, hr Peek van Bevanos € 500 

Molenbelang € 1000;  
 Feestcommissie heeft artiest op t oog, Volendammer, doel saamhorigheid bevorderen. Schatting voorjaar 

2017 gereed. 
 

12. Rondvraag 
 -Roland. Gebruiksaanwijzing wordt niet gelezen. Wordt nu ingedekt door voorwaarden. Op website 

vermelden. 
 Link achter gereedschap op lijst plaatsen? Agendapunt volgende bestuursvergaderoing. 
 -idee om gereedschap voor moderne cv-leidingen met koppelingen aan te schaffen. 
   
13. Sluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.25 u.  
 
 

Opgemaakt te Heerhugowaard, 14 april 2015 
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