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NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 23 april 2014 in buurthuis ‘de Link’
Aanwezig bestuur
Leden
Afbericht

: Henk Boele, Bram Groot, Corina Leijder Havenstroom, Karin Plukker
: Jan Alders, Dirk Appelman, Roel Appers, Peter Conijn, Piet Los, Eddy Polak, Kees Tolk,
Roland Soumokil
: Jaap & Yvette Groenveld, Aad Kuilboer, fam. Meijer, Cees Mertens, Wim Oskam,
Marja Schaap, Remco Vonk

1.

Opening.
De voorzitter opent om 20.10 u. de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.

Mededelingen
Remco heeft zich telefonisch afgemeld en via de mail zijn bovengenoemde 6 afmeldingen binnengekomen.

3.

Notulen jaarvergadering 2013
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

4.

Jaarverslag 2012 secretaris
Het bestuur heeft in totaal 3x vergaderd, en op 15 mei werd de algemene ledenvergadering gehouden. Op de
algemene ledenvergadering waren aanwezig 7 leden en 5 bestuursleden. De opkomst was dus helaas weer
laag! Nog steeds verbazend met zoveel leden!
Op 22 april is de jaarlijkse schoonmaakactie gehouden, van het wijkpanel een financiële bijdrage gevraagd en
gekregen.
Ingekomen stukken. Wat email verkeer, enkele opzeggingen van leden en een adverteerder. Nieuwe
adverteerders Bouwbedrijf Appelman en voor 2014 fa Flexipol voor onderhouds‐vriendelijk polyester
bouwproducten (dakgoten, boeidelen etc.). In januari mail van het wijkpanel dat dit jaar in het kader van NL‐
doet (21 maart) weer met scholen een schoonmaak zal worden gehouden.
In het schoolgebouw aan de Windmolen is tijdelijk (5 jaar v.a. schooljr 2013/14) een dependance van het
Trinitas college. Bij herinrichtings‐besprekingen met de Gemeente was hierover geen nadere informatie te
krijgen m.a.w. over de toekomst valt niets te zeggen.
Bram dankt Henk voor zijn inzet.

5.

Jaarverslag 2013 + begroting 2014 penningmeester
In het informatiebulletin staat een uitgebreid verslag van de penningmeester. Karin licht nogmaals toe hoe de
automatische incasso volgens de nieuwe SEPA‐regels gedaan moet worden; het informatiebulletin moet 1x
per jaar geadresseerd zijn en in het boekje moet vermeld worden wanneer de incasso gaat plaatsvinden.
De balans 2013 en begroting 2014 worden unaniem goedgekeurd.
Bram dankt Karin voor haar inzet.

6.

Verslag kas controlecommissie – verkiezing kascommissieleden
‐De commissie meldt dat er geen onrechtmatigheden in de boekhouding zijn gevonden en beveelt aan de
jaarrekening en begroting goed te keuren. Hierop wordt de penningmeester gedechargeerd.
Bram dankt Karin voor haar inzet.
‐Nieuwe kascontrole commissie: heren Kees Tolk en Roel Appers, reserve dhr. Peter Konijn.
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Notulen algemene ledenvergadering dd. 23 april 2014 vervolg
7.

Het verenigingsorgaan (Informatiebulletin)
Het informatiebulletin is 5x verschenen. Dit omdat er vorig jaar 3 uitgaven zijn geweest.
Bij de laatste bestuursvergadering is gesproken over het opzetten van een website. Door prive omstandig‐
heden is Corina hier niet aan toe gekomen en heeft Henk op zich genomen om dit te gaan doen.
Roel vraagt waarom we dit niet laten doen; Henk wil bekijken wat erbij komt kijken en evt. vragen wat het
uitbesteden kost. Piet Los merkt op dat Vevida in Groningen webhosting doet in de breedste zin van het
woord. Zullen we meenemen.
Doel van een website is dat het bulletin dan nog maar 1x per jaar (of evt. een geadresseerde mailing) hoeft te
worden gemaakt. Dit i.v.m. de automatische incasso als genoemd bij pt. 5.

8. Werkgroep woningverbetering/onderhoud
Bij monde van Roland, Dirk en Corina meldt de werkgroep als volgt:
‐ schuur loopt over ’t algemeen prima
‐ de deur van de schuur is in september door Roland en Dirk met trespa gerenoveerd.
‐ het project gevelrenovatie loopt nog steeds.
‐ gevraagd wordt om te de behoefte te peilen voor een project dakraamvernieuwing
‐ de voorzitter complimenteert de werkgroep en dankt de leden van de werkgroep voor hun inzet.
9.

Verkiezing bestuursleden
Bram en Corina treden af en zijn niet herkiesbaar. Hier en daar zijn personen gepolst voor deze posities maar
het animo is nul. Voorgesteld wordt daarom om verder te gaan met een 3‐koppig bestuur; hiertoe zou Remco
de functie van voorzitter moeten overnemen. Henk zal dit aan Remco vragen.
De vergadering stemt hiermee in.
Karin overhandigd Corina een bos bloemen met een kadobon en dankt haar voor haar inzet en wenst haar
geluk en een goede gezondheid toe.
Henk memoreert dat Bram in totaal ca. 235 maanden voorzitter is geweest en dat onder zijn bezielende
leiding in zijn eerste “ambtsperiode” (2/10/80 – 21/4/94) het ledental tot meer dan 200 was gegroeid. Uit
oude documenten blijkt dat in die periode het aantal gereedschappen van 28 stuks tot 149 is uitgebreid.
Als dank voor zijn inzet krijgt Bram een dinerbon en een bon voor zijn grote hobby: een wijnproeverij. De
bijbehorende bloemen voor zijn wederhelft hebben we tijdens het bestuursetentje op 8 maart reeds aan
Annemarie overhandigd.

10. Wijkaangelegenheden
Door een misverstand is de schoonmaakactie is het er niet van gekomen om, zoals vorig jaar met het
wijkpanel afgesproken, de actie samen te doen. Dit jaar organiseerde het wijkpanel weer op de “NL‐doet” dag
(21 maart) met enkele scholen een opruimactie; hiervan kregen wij in januari reeds melding.
Volgend jaar zullen we e.e.a. tijdig met het wijkpanel afstemmen.
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
12. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.15 u.

Opgemaakt te Heerhugowaard, 12 mei 2014
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