
Notulen Algemene Ledenvergadering InHillegersberg 

 

Datum  25 juni 2018 
Locatie  Toorop Mavo, Tooroplaan 8 
Aanwezig         Bestuur: Margreet Hovenkamp (voorzitter), Ragnhild Smeets (penningmeester), Frans 

Elderson (secretaris), Dennis Mark 
Leden: Jan Willem Vasbinder, Eerke Bijl, Antonia Schoemaker, E.P. van der Bijl, L. 

Nouwen-van Grunsven, J.P. Kruys, Marcel Heikens, Charlotte Reynen, 
Jacques van der Leer, van der Grinten, Henk van Oosten, Marleen Andringa, 
Willem Jellema, Arthur Scholten, Daan Willemsen, Aart de Jong, Bianca 
Odding, A.G. Heeres, R. Drieduite, A. Rook, L. van Rijn, J. van der Struis 

Niet-leden: Marees von Hinke Kessler, Richard Valet, Sandra van der Lubbe, 
Boudewijn van Grinsven, Astrid Schild, 

 
Huishoudelijk deel 
1. Opening en mededelingen 

● De vergadering start om 20:00u. 
● De voorzitter heet iedereen welkom.  
● Er zijn zo’n 27 leden en niet-leden aanwezig 

 
2. Vaststellen van de agenda  

● Ongewijzigd vastgesteld 

 
3. Notulen van de reguliere Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2017 

● Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Bestuurssamenstelling 

● Margreet kondigt het aftreden van de secretaris aan. 
 
5. Bespreking concept ‘sociaal’ jaarverslag 2017 

● Het concept jaarverslag wordt na een kleine rondvraag ongewijzigd goedgekeurd. 
 
6. Bespreking concept Financieel jaarverslag 2017 

● Penningmeester Ragnhild Smeets licht het financieel jaarverslag toe 

● Er worden enkele vragen gesteld die de penningmeester afdoende beantwoordt. 
 

7. Verslag van de kascommissie, decharge van het bestuur en benoeming van de 
kascontrolecommissie voor het jaar 2017  

● Penningmeester leest het verslag voor; de kascommissie wordt bedankt voor het werk. 
● De vergadering verleent het bestuur decharge door middel van applaus. 
● De kascommissie zal voor 2018 bestaan uit Marcel Henkens en hr. van der Grinten.  

 
8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2017 

● Na een kleine wijziging in het verslag kascommissie (dagtekening) geeft de vergadering 
goedkeuring. 

 
9. Vaststellen van de contributie en de begroting voor het verenigingsjaar 2018. 

● De penningmeester geeft uitleg over de begroting en beantwoordt enkele vragen. 
● Opmerking: het zou handig zijn de begroting van 2017 naast die van 2018 op te nemen. 
● Vraag over subsidies: Subsidies zijn vertekend omdat er meerdere subsidies van 

meerdere bewonersorganisaties door onze rekening lopen..   
● Opmerking: kosten van de website lijken erg hoog; desbetreffende persoon biedt zich aan 

als vrijwilliger om eens hiernaar te kijken. 
● De gepresenteerde begroting en contributie (blijft € 20,=) worden ongewijzigd 

goedgekeurd. 
 
10. Rondvraag 

● Waarom ontvingen we de uitnodiging voor de ALV meerdere keren?  
○ Antwoord: fout van de bezorger Sandd, kost geen extra geld.  

 
 



Notulen Algemene Ledenvergadering InHillegersberg 

 

Inhoudelijk deel 
● ca. 20:30u Interactieve vragensessie: leuk en toch serieus.  

○ Presentatie van resultaten is gemaakt. 
● ca. 20:40u Evert Jan de Jongste: Presentatie Nieuw luchtvaartbesluit en actie InHillegersberg 

○ een levendige discussie volgt  
● ca. 21:25u Atze Boerstra: Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek  

○ doel, achtergronden, mogelijkheden  
○ een levendige discussie ontstaat 

 
Afsluiting ((21:45u) 
De voorzitter bedankt de aanwezige leden, niet-leden en sprekers voor hun bijdrage aan de 
vergadering en nodigt ze uit nog wat na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.  
 
Napraten 
Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje 
Dennis is aanwezig om van de leden eventueel aandachtspunten op te pikken. 

 

 

 


