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NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 14 april 2015 in buurthuis ‘de Link’
Aanwezig bestuur
Leden
Afbericht

: Henk Boele, Karin Plukker, Remco Vonk
: Jan Alders, Dirk Appelman, Roel Appers, Cita Berkhout, Bram Groot, Corina Leijder‐
Havenstroom, Piet Los, Aafke Meijer, Bob Meijer, Eddy Polak, Roland Soumokil, Jan Veenis
: Jaap Groenveld, Aad Kuilboer, Jan Mol, Wim Oskam, Kees Tolk

1.

Opening.
De voorzitter opent om 20.00 u. de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.

Mededelingen
Afbericht van hh. Kees Tolk, Wim Oskam, Jaap Groenveld, Aad Kuilboer, Jan Veenis (komt later), Jan Mol.
Vereniging is 35 jaar geleden ingeschreven bij de KvK.

3.

Notulen jaarvergadering 2014
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

4.

Jaarverslag 2014 secretaris
Het bestuur heeft in totaal 3x vergaderd, en op 23 april 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! Laatste editie verspreid onder alle koopwoningen in ons deel
van de wijk. Extra boekje heeft bar weinig opgeleverd, 2 reacties waarvan 1 nieuw lid. Voorgesteld wordt om
dit evt. te herhalen; Roel biedt aan om dan evt. te helpen met verspreiding. Uitbreiding huidige begrenzing
naar gehele Molenwijk wordt afgekeurd.

5.

Jaarverslag 2014 + begroting 2015 penningmeester
In het informatiebulletin staat een uitgebreid verslag van de penningmeester.
Opm. Bram Groot: In begroting staat bedrag eigen vermogen; dit hoort eigenlijk niet in jaarverslag thuis.
Begroting 2015: post gereedschap (cq. onderhoud) verhoogd omdat dit belangrijkste reden van bestaan is van
onze vereniging. Verder geen vragen van de aanwezige leden.

6.

Verslag kas controlecommissie – verkiezing kascommissieleden
‐De commissie meldt bij monde van Roel Appers dat er geen onrechtmatigheden in de boekhouding zijn
gevonden en beveelt aan de jaarrekening en begroting goed te keuren. Hierop wordt de penningmeester
gedechargeerd. Roel dankt Karin voor haar inzet. Is prima zo! Gewoon doorgaan.
‐Nieuwe kascontrole commissie: heren Roel Appers en Pieter Los, reserve dhr. Bram Groot.

7.

Het verenigingsorgaan (Informatiebulletin)
Het informatiebulletin is 4x verschenen.
Website gaat opgezet worden met behulp van Mike Bosman. Doorgaan hiermee.
2 maanden de tijd geven, dan evt. stappen ondernemen en externe hulp inroepen.

8. Werkgroep woningverbetering/onderhoud
Bij monde van Roland, Dirk meldt de werkgroep als volgt:
‐ schuur loopt over ’t algemeen prima
‐ Roland Soumokil wordt bedankt voor z’n inzet
‐ paar gereedschappen zijn aan reparatie toe, gaat goed.
‐ oproep voor projecten, als er wat is kunnen leden dit via mail of telefonisch aangeven.
‐ mechanische ventilatie reinigen als project opnemen? Aanschaf gereedschap hiervoor?
‐ de voorzitter complimenteert de werkgroep en dankt de leden van de werkgroep voor hun inzet.
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Notulen algemene ledenvergadering dd. 14 april 2015 vervolg

9.

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

10. Wijkaangelegenheden
Wijkpanel gaat door gemeentelijke re‐organisatie waarschijnlijk ophouden te bestaan. Details niet bekend.
Verder geen bijzonderheden.
11. Rondvraag
‐Roel Appers: er is flink geld in kas. Bestaan nu 35 jaar. Straks wijk opgeknapt, is dat goede gelegenheid om
feestje te bouwen? Voorstel om dat te organiseren evt. samen met wijkpanel. Bram vraagt of gemeente hier
ook iets aan doet? Of aannemer? Roel heeft PR om dit extra leuk te maken.
‐Eddy Polak: is het een idee om in het bulletin te vermelden hoeveel gebruik gemaakt wordt van de schuur?
Voorzitter volstaat met het antwoord: het is vaak druk.
‐Karin Plukker: actie “extra boekje”. 1 meneer is lid geworden omdat hij het leuk initiatief vond. Een ander, al
20 jr in de wijk, zag voegwerk, wilde het ook en heeft zich aangemeld.
12. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.15 u.

Opgemaakt te Heerhugowaard, 14 april 2015
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