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Verslag algemene ledenvergadering 

van 9 maart 2022 
 

 

De agenda voor deze vergadering was als volgt: 

 

1. Opening/mededelingen. 

2. Conceptverslag algemene ledenvergadering d.d. maart 2020 

3. Jaarverslag activiteiten en secretariaat verenigingsjaar 2021 door Susan Föllings 

en Henk van Haeften 

4. Toelichting financieel jaarverslag 2021 en begroting 2023 door penningmeester 

Hans Peeters. 

5. Verslag kascommissie/ verkiezing kascommissie/ dechargeverklaring. 

6. Mededeling bestuurssamenstelling. 

7. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering 2023 

Voorstel 8 maart 2023.  

8.  Rondvraag en sluiting. 

 

1.Welkom voor de 20 aanwezige leden van de Wijkvereniging Wijchen Noord 

 

2.N.a.v. verslag: 

Aanvulling op ontwikkelingen Stichting Weijkpark: 

*werkzaamheden rond opzet Kinderboerderij stopgezet; beheersmatig 

problematisch; kan niet op steun rekenen Gemeente en directe 

buurtbewoners 

*wel aansluiten bij de ontwikkeling van de groene ecologische zone; meer 

educatieve en recreatieve mogelijkheden creëren 

*website www.wijchennoord.nl actualiseren. Er zijn veranderingen in het 

winkelaanbod 

*Leefbaarheid groep Noord/Wijkvereniging Wijchen: (vraag van lid Wijk 

  Vereniging) 

  Doelgroep van beide organisaties is dezelfde.  Waarom geen samengaan? 

  Leefbaarheid groep richt zich vooral op de fysieke veiligheid en de     

  bewoonbaarheid van de wijk Noord. 

  Wijkvereniging zet zich m.n. in voor het welzijn van de wijk. 

 

        Contact intensiveren, uitwisselen van informatie en gezamenlijk overleg plannen 

 

3.Jaarverslag secretariaat en activiteitencommissie zijn voorgelezen. 

     Met instemming van de aanwezigen.  Geen vragen en of opmerkingen 

     hierover. 

4. N.a.v. financieel jaarverslag: 

http://www.wijchennoord.nl/


    26 weken gesloten naar 2021 vanwege corona 

    Begroting 2023  wordt opgesteld. Reserveringen zijn opgenomen. 

    Begroting 2023 is opgesteld en opvraagbaar bij penningmeester. 

 

5. Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen. 

    Er is op een verantwoorde manier omgegaan met de gelden aldus de 

    Kascommissieleden ondanks de coronaperikelen. 

    De kascommissie, bestaande uit  Hans van den Heuvel, Erik Berns, wordt  

    decharge verleend. 

    Nieuwe commissie bestaat uit Mireille Roelofs en Erik Berns (2de keer) 

  

6. Bestuurssamenstelling: 

    Dagelijks Bestuur: 

    H. van Haeften, voorzitter/secretaris 

    H. Peeters, penningmeesters 

    Maandelijks overleg 

    Algemeen Bestuur: (contactpersonen Beheergroep, Ledenadministratie 

    Activiteitengroep en Pr-groep)  

    S. Föllings, activiteiten 

    M. Verhoeven , beheer 

    B. Verhoeven, ledenadministratie 

    I. Verhoeven, publiciteit 

    Overleg per 6 weken gezamenlijk met DB 

 

7.Nieuwe datum 2023 is 8 maart. 

 

8.Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

   Sluiting met mogelijkheid voor een consumptie 


