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Aanwezig:
B. Verhoeven (voorzitter), H. Peeters (penningmeester), M. Roelofs (alg
bestuurslid, notulen). H. van den Heuvel, A.T. Peeters, E. Janssen, C. van Wees,
J Willems, N.v Loveren, E. de Wildt, A. van Dreumel, M. Verhoeven, R.
Binnendijk, E. Berns, H. van Teeffelen, H Hermsen.
1. A. Opening
Opening en welkom door de voorzitter B. Verhoeven.
B. Mededelingen
Henk van Haeften is afwezig, Notulen worden gemaakt door M. Roelofs
2. Conceptverslag algemene ledenvergadering d.d. 13 maart 2019.
Opmerkingen / vragen:
Pag. 1: Pag 2: punt 7: Begroting 2020: staat niet op de website, maar komt tijdens de
vergadering aan de orde.
Notulen worden vastgesteld en Henk bedankt voor het maken van het
verslag.
3. Jaarverslag activiteiten en secretariaat verenigingsjaar 2019 door Mireille
Roelofs en Henk van Haeften.
Activiteitenverslag 2019 wordt voorgelezen door Mireille Roelofs, namens de
activiteitencommissie. Geen op-aanmerkingen en/of vragen vanuit de
vergadering.
Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgelezen door Berry Verhoeven,
wegens afwezigheid van Henk van Haeften.
Vraag uit de vergadering: er is een onderzoek gedaan naar de
toegankelijkheid van het gebouw: de ingang van het gebouw is niet voor
iedereen helder, er staan regelmatig mensen voor de ingang van de eerste
stap aan de zijkant. Wordt dat aangepakt?
Antwoord bestuur: Dit punt stond ook in de scan, maar bewegwijzering buiten
is een gemeenteverantwoording.
Richard, namens “Noorderlicht”: de ingang van de eerste stap (waar het
bord) is verwarrend, en er staat nu een bordje op de Tunnelweg maar dat is
nauwelijks zichtbaar. Dit punt is al aantal keren bij de gemeente aangekaart,
maar heeft tot op heden nog niet geholpen. Heeft iemand een idee om het
beter zichtbaar te maken? Meld het.

4. Financieel jaarverslag door penningmeester Hans Peeters.
Financieel verslag met toelichting door Penningmeester H. Peeters.
Er zijn geen op- aanmerkingen of vragen.
Met dank aan de penningsmeester.
5. Verslag kascommissie/ verkiezing kascommissie/ dechargeverklaring.
De kascontrole is uitgevoerd door R. Binnendijk en H. van den Heuvel. Op 6
maart zijn de boeken bekeken, indeling, verantwoording etc gaf een goed
inzicht. Er is een steekproef geweest en er is kritisch naar de cijfers gekeken.
Wel onze zorgen uitgesproken hoe de subsidie ook op langer termijn stabiel
blijft. Verder alle vertrouwen dat de penningmeester, zijn zaken goed op orde
heeft en houdt. Bij deze wordt dus decharge verleend aan de
penningmeester met complimenten aan het bestuur (en vrijwilligers).
Wie zijn de leden van de kascommissie van 2020:
H. van den Heuvel & E. Berns (die verwacht bitterballen volgend jaar).
6. Mededeling bestuurssamenstelling.
Mireille stopt, overige bestuursleden zijn van plan om door te gaan op deze
voet. Zijn er vrijwilligers om toe te treden tot het bestuur? Mireille wordt
bedankt voor haar inzet met een attentie.
7. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering 2021.
Voorstel volgend jaar is 3 maart 2021.
8. Rondvraag en sluiting.
H. van Teeffelen: gaat er in 2021 nog geld vanuit de Wijkvereniging naar de
kinderboerderij?
Antwoord bestuur: Alleen als er daadwerkelijk een kinderboerderij wordt
gerealiseerd is er vanuit de Wijkvereniging een toezegging gedaan van
€5000,-. Dit is niet voor de bijbehorende speeltuin, maar echt voor de
kinderboerderij.
Aanvulling R. Binnendijk: eerst moet er voldoende onderbouwd worden en
fondsen geworven. Waarschijnlijk gaat het in fases. Nu eerste aanzet is
speelvoorziening. Dat komt zeer binnenkort.
Er komen ws een aantal andere partijen die ook een rol willen spelen,
bijvoorbeeld de eerste stap.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en nodigt de aanwezigen uit
voor een consumptie. Met dank voor de aanwezigheid.

