NOTULEN LEDENVERGADERING 8 MEI 2019
Om 20.00 uur opende en sloot de voorzitter de vergadering aangezien het verplichte aantal
leden niet aanwezig was. Na een kwartier heropende de voorzitter de vergadering door alle
aanwezigen welkom te heten.
Opmerkingen notulen ledenvergadering 16 mei 2018
Geen
Opmerkingen jaarverslag 2018
Geen
Financieel verslag 2018
-De vaste lasten zijn in 2018 fors gestegen en de verwachting is dat deze stijging zal
doorzetten.
-Post inventaris ook gestegen door het opknappen van de wanden en de vloer. Ook zijn er
een scherm, beamer en stereo aangeschaft.
-Met de aanschaf van deze apparatuur en de vervanging van KPN in Ziggo zakelijk is het
mogelijk om sport uit te zenden.
-De post “fooienpot” staat nog steeds niet apart vermeld.
Verslag kaskommissie
De kaskommissie heeft de kas steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij adviseert het bestuur de penningmeester décharge te verlenen.
Benoeming kaskommissie
De heer J.W. van Veen blijft volgend jaar nog in de kaskommissie. Aangezien de
kaskommissie uit twee personen bestaat moet er nog iemand gezocht worden.
Verkiezing bestuursleden
De dames N. Hoebe, J. Schmersal en de heren A.R. Scholte en L.C. Free traden af en
werden door mevr. Van Schooten namens het bestuur bedankt voor hun inzet.
De dames Borst, Lont, Sinnige en Smit hebben zich bereid verklaard om in het bestuur
plaats te nemen. Allen werden met algemene stemmen gekozen.
Rondvraag
-Mevrouw Hoebe heeft haar sleutels van het gebouw ingeleverd.
-Aangezien er volgens de statuten verantwoording over een heel kalenderjaar wordt
afgelegd door het bestuur geeft mevr. Schmersal aan geen verantwoording te nemen over
het gevoerde beleid van 1 januari 2019 tot en met de datum van aftreden.
-De heer De Ruijter heeft schriftelijk laten weten dat het wenselijk is dat de kas aan het eind
van een aktiviteit door twee personen opgemaakt wordt en ook de enveloppen met de
opbrengst door twee personen getekend worden.
Volgens de heer Van Bakel wordt de kas inmiddels door twee personen opgemaakt, deze
beslissing is tussen 29 april en 8 mei genomen want het grootste deel van het bestuur was
hier nog niet van op de hoogte.
-Ook werd medegedeeld dat nu ook het kleingeld iedere keer geteld wordt.
-In het verleden had het bestuur van de wijkvereniging ook een maatschappelijke taak
richting de gemeente. De gemeente heeft nu een bewoner als tussenpersoon aangewezen.
Voorstel om contact op te nemen met deze persoon zodat problemen gezamenlijk aangepakt
kunnen worden, bijvoorbeeld het veel te hard rijden in de wijk.
-Binnen afzienbare tijd is het mogelijk om met pin te betalen bij de wijkvereniging.
-Om 20.45 uur sloot de heer Free de vergadering.
Joke Schmersal

