AGENDA
 Opening en welkom
 Notulen ALV 2015
 Verslag bestuur en commissies:
dit is beschreven in Molenbekertje
 Financieel verslag 2015 en begroting 2016
 Presentatie Wijkteams.
 Terugkoppeling op de enquête
(Annemarie).
 Nieuwe invulling van het bestuur.
Afscheid voorzitter / secretaris.
 Rondvraag
 Sluiting en aansluiten Borrel

Verslag van de ALV op 15-5-2014
Aanwezigen:
Arno v.d. Heuvel, Ineke Diemel, Herman en Ans Bierens,
Irene Engelhard, Joseph Akkermans, Paul Keijsers,
Hanneke Leferink
Van het bestuur:
Berthe Brongers, Petra Donders, Wim Langerak
AGENDA
1. Opening en welkom
2. Notulen ALV 2013
3. Jaarverslag bestuur 2013
4. Financieel verslag bestuur 2013
toelichting / vaststelling / vooruitblik / begroting 2014
5. Rondvraag
6. Sluiting
Opening
Rond 20:30 wordt de vergadering geopend.
Er zijn twee afmeldingen: Roy Ellenbroek en Herman Stuut
Notulen ALV 2013
Hierop zijn geen opmerkingen, waarvoor dank aan de notulist
Jaarverslag 2013
De stukken zijn op de site geplaatst en worden in de
vergadering benoemd.
Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de inhoud
Financieel Verslag
Dit jaar is er met een professionele blik naar gekeken.
Er zijn een flink aantal aanbevelingen gedaan die nodig zijn om
aan de formele eisen van een vereniging te voldoen. Met deze
aanbevelingen kunnen we de financiële huishouding op het
gewenste niveau brengen.

De aanbevelingen zijn in een apart verslag vastgelegd.
De financiële balans was verder goed, daarmee is in de
vergadering decharge verleend aan de penningmeester.
Voor de begroting van 2014 is als bijzonderheid te melden dat
er dit jaar weer een wijkfeest wordt georganiseerd. Er is
voldoende budget, dus geen zorgen t.a.v. de kas voor komend
jaar.
Rondvraag
 Het is wenselijk om voor 2014 het Molenbekertje eerder te
laten verschijnen en de ALV vroeger te organiseren. Deze
twee wel op elkaar af te stemmen. (ACTIE)
 Er is een verbeteringsvoorstel gedaan bij de gemeente
voor het trapveldje aan de Schavenmolenstraat, het doel is
dat hier goede drainage in komt. Het initiatief wordt
getrokken door Arjan de Wilde.
 Bij speelplaatsen is het zand vernieuwd, deze blijven
natuurlijk aantrekkingskracht hebben op katten, kan bij de
gemeente worden gevraagd om rubber tegels i.p.v. zand?
(ACTIE)
 Wat is de actualiteit m.b.t. de intensivering van het spoor?
Het ziet ernaar uit dat de plannen op zijn minst worden
uitgesteld.
Eind 2013 is een voorlichting gegeven m.b.t. het spoor,
alle beschikbare informatie is terug te vinden op de
website. Eventueel meer informatie verkrijgbaar bij RONA
of via de nieuwsbrief@programmahoogfrequentspoorvervoer.nl.
 In hoeverre gaat Velperboest een rol spelen in de wijk?
Er zal contact gelegd worden met het verzoek om ons op
de hoogte te houden en er zal een oproep worden gedaan
om een vertegenwoordiger voor de wijk te vinden om deel
te nemen aan de bijeenkomsten (ACTIE)
 De “netjes” van de tafeltennistafels zijn vast gelast en
veroorzaken geen overlast meer.
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Algemeen

• Volgens statuten moet kascommissie 30 dagen voor
aanvang worden benoemd in algemene vergadering deze
formaliteit heeft niet plaatsgevonden

Bankbetalingen

• Digitale adressenboek van telebankier applicatie word
t gebruikt hierin zijn enkele verouderde
bankrekeningnummers opgenomen – in 2014 niet
aangetroffen
• In januari en maart 2014 zijn er enkele declaraties
overgemaakt waar de (originele) bonnen van ontbreken,
de aard van de posten maken het wel waarschijnlijk te
achten dat deze te kosten tbv de wijkvereniging zijn
gemaakt totaal circa EUR 590,-

Kasbetalingen

• Wijkfeest verschil van 20 euro ten gunste van de wijk-kas.

Diverse observaties

• Bijdrage van de gemeente is EUR 1967 en daarmee circa EUR
450 hoger dan voor 2013.
• Er is geen schriftelijke bevestiging van de gemeente van deze
bijdrage ontvangen.
Toename aantal wijkbewoners verklaart de hogere bijdrage.
• Vogelaarsgeld is in 2014 uitgegeven terwijl dit reeds in eerdere
jaren was ontvangen.
Hierdoor lijkt de reserve in 2014 aanzienlijk te dalen.

Aanbevelingen

• Bank berekent kosten per bankoverschrijving en per soort
overschrijving verschillende tarieven – aantal overschrijvingen
beperken en met name goedkopere soort gebruiken. Vanwege
relatief hoge kassaldo frequenter contante betalingen overwegen
– is vanaf maart 2014 zichtbaar minder.
• Saldo zakelijke bankrekening regelmatig afstorten naar
spaarrekening om renteopbrengst te vergroten. Voorkom wel
rood staan dit is erg kostbaar – opgevolgd saldo lopende
rekening beperkt plus EUR 70 rente verdiend.
• Bijdrage van bewoners worden vooral in het eerste kwartaal
ontvangen. Het eerder verschijnen van Molenbekertje zal hierin
helpen.
•

Overweeg om ook nog gedurende jaar een herinneringsactie te initiëren.

• Bijdrage is in 2014 EUR 1755 terwijl deze over 2013 nog circa
EUR 1950

Werkgebied wijk regisseur en opbouwerker

