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Concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering 

van Wijkvereniging Wijchen Noord, 13 maart 2019. 

 
Datum : 13 maart 2019. 

Aanwezig : C. van Wees, A. Peeters, B. Verhoeven, H. Peeters, M. Roelofs, 

     H. van Teeffelen, E. Berns, E. de Wildt, H. van Haeften,  

   H. Hermsen, R. Binnendijk, E. Janssen, M. Verhoeven, A. van Dreumel, 

   H. van den Heuvel, A. Peters. 

 

 
Verslag (in concept) 

 

1.  Opening en welkom door voorzitter B. Verhoeven 

 Met een welgemeend ‘dankjewel’ voor de aanwezigheid  

en belangstelling heette de voorzitter iedereen van harte welkom. 

 De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen: 

 geen. 

 

3. Concept-verslag van 14 maart 2018. 

 Goedgekeurd met dank aan secretaris. 

 Definitief verslag gaat naar het archief. 

 

4. Jaarverslag secretaris: voorgelezen door H. van Haeften, secretaris. 

 Jaarverslag Activiteitencommissie: voorgelezen door M. Roelofs, lid  

 Activiteitencommissie en Bestuurslid. 

 

 De volgende Burendag 2019 is op 22-09-2019; Het Kubb toernooi wordt  

 weer gehouden in ‘Cool Nature Park’ Wijchen Noord. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en vragen n.a.v. 

deze verslagen 

Deze verslagen worden op de website www.wijchennoord.nl  geplaatst. 

  

T.a.v. bestuurssamenstelling: 

Mireille Roelofs is aftredend en niet verkiesbaar. 

Nieuwe Bestuursleden zijn van harte welkom. Melden bij: 

voorzitter@wvwn.nl 

Of  

contact@wvwn.nl 

 

5.  Financieel verslag met toelichting door penningmeester H. Peeters. 
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Vooraf: 

 De positieve verslagen van de secretaris en programma-coördinator  

 vinden hun weerslag in het financiële verslag, 

 Er is sprake van een stabiele en gezonde financiële huishouding 

 

 Constateringen: 

 -tijdelijke meeropbrengst uit verhuur ruimtes 

 -stijging baromzet 

 -barinkoop blijft stabiel 

 -grote hulde aan de inkopers! 

 -reserve wordt gebruikt om investeringen te doen in gebouw van de wijk. 

 -subsidie Gemeente voor Pannenkoekenactie geldt voor alle wijkcentra;  

  centrale inkoop via Wijchen Noord. 

-Gemeente Wijchen blijft Wijkcentra subsidiëren. 

 

Kascontrole is uitgevoerd door R. Binnendijk en H. van Teeffelen. 

-er is inzicht gegeven in alle bescheiden 

 -er is kritisch gekeken naar de cijfers en opmerkingen gemaakt en deze 

  zijn zorgvuldig en afdoend beantwoord. 

 -een belangrijk deel van de inkomsten is de BAROMZET. (Nogmaals 

  hulde aan de inkopers) 

-m.b.t. vrijwilligersvergoeding: 

 -we moeten de vrijwilligers koesteren; blij zijn met de  

   mensen die willen helpen. 
 

Er wordt decharge verleend aan de penningmeester met 

met complimenten aan Bestuur (en hun vrijwilligers) 

 

Kascommissie 2020: 

R, Binnendijk 

 H. van den Heuvel 

 

6. De jaarvergadering in 2020 wordt gehouden op: 

woensdag 11 maart 2020. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

 Opmerkingen:  

-begroting moet officieel goedgekeurd worden door 

  de ledenvergadering. 

 -begroting 2020 is gebaseerd op realisatie begroting 2018 

 

 Begroting 2020 wordt alsnog geplaatst op website 

 www.wijchennoord.nl 

 

 Afsluiting met gezellig samenzijn. 

 

w.g. 

Henk van Haeften 

8 april 2019. 
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