Notulen Algemene Ledenvergadering Weidebloembuurtvereniging 2018
Datum: donderdag 17 mei 2018, 20.00 uur
Locatie: Zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2, Berkel en Rodenrijs

1.

Opening

Welkom, we hanteren de opgemaakte agenda.

2.

Bestuurlijke ontwikkelingen

We nemen afscheid van Jan en Riley, met dank voor hun inzet.
Hans Spijker (bestuurslid) en Hanneke Poort (secretaris) worden voorgesteld als nieuwe
bestuursleden.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

Zijn er niet

4.
a.

Besluitvorming
Vaststellen notulen ALV 22 juni 2017

De notulen worden kort doorgenomen en goedgekeurd.
De voorzitter wijst ons op de vacante functie van bestuurslid, met als taak pr/socials. Hier
zien wij graag een vrijwilliger voor.

b.

Jaarrekening 2017

De jaarrekening wordt kort doorgenomen en goedgekeurd.

c.

Vaststellen begroting 2018 & bijbehorende bijdrage

Er zijn niet veel verrassende, nieuwe zaken. De begroting wordt goedgekeurd.
Het is een ruime begroting, maar wel gebaseerd op 40 betalende leden. We hopen nog
enkele betalende leden erbij te kunnen werven en vragen hierbij ieders hulp!
Alle bewoners zijn geattendeerd op het bestaan van onze vereniging d.m.v. de uitnodiging
van deze avond.
We worden geattendeerd op de mogelijkheid om bij het gemeentehuis te vragen om een
(gratis/goedkopere) locatie voor een volgende ALV, wat de kosten voor de ALV op de
begroting kan drukken.
Eventueel moeten we de vraag toevoegen aan de enquête of onze contributie van €20 voor
mensen een barrière is om lid te worden.
We krijgen een tip om meer uit te dragen wat we doen voor de wijk. Als we aangeven welke
acties we doen, denkt men dat we meer leden kunnen verwachten. Juist hierom zoeken we
nog iemand die ons wil helpen met de pr!
Ook krijgen de tip om de enquête ook te verspreiden onder mensen die nog geen lid zijn.
Hierbij is er iets mis gegaan… we gaan kijken of we dat kunnen oppakken door een nieuwe
flyer rond te sturen in de gehele wijk.

d.

Benoemen kascommissie

Menno vd Woude Gert van Beesd melden zich aan als nieuwe kascommissieleden.
Emilie Bruggers is nog steeds beschikbaar als reserve kascommissie-lid.

5.
a.

Informatie
Socials

We zoeken nog iemand die ons kan helpen met de pr, iemand die ons kan helpen met het
bijhouden van de website, Facebook, het aanleveren van teksten naar de media e.d.
We zoeken naar content, waar is vraag naar?, via de enquête én een persoon die dit
bijhoudt.
We krijgen de tip om deze oproep ook op de volgende flyer te zetten! Dit wordt opgepakt.
pauze

b. Gastspreker Menno van der Woude, voorzitter Nieuwe Lansinger Stroom
c. Gastspreker Florian Schneider, co-founder Nerdalize, energiebeheer
6.

Rondvraag

Rob, de voorzitter, spreekt namens het bestuur excuses uit voor het niet of veel te laat
beantwoorden van de mail. We zijn lange tijd niet goed bereikbaar geweest en zijn van plan
dit nu beter op te gaan pakken.

7.

Sluiting

Om 22.20 uur

Er zijn vier mensen die zich na afloop van de vergadering melden als kandidaat voor de
functie van de pr:
- Stefan van den Helder
- Mieke Staal
- Theo Somers 06 22322549
- Guus Bos 010 5116507
We gaan zeer binnenkort met hen verder in gesprek.

