
Notulen Algemene Ledenvergadering InHillegersberg 

 

Datum  25 juni 2015 
Locatie  Argonautenweg 23 
Aanwezig Bestuur: Margreet Hovenkamp (voorzitter), Ragnhild Smeets (penningmeester), 

Frans Elderson (notulist), Ingrid Douwes (bestuurslid), Lex Bruns (bestuurslid), 
Sander Vroegindeweij (bestuurslid) 
Leden: E.P. van der Bijl, L.W.A. Hergarden, Arps, R. Rijkels, S.de Jong, Hans 
Troost, J.S.J. Slee, M. v.d. Grinten, D. Willemsen, Jos Janssen, Daniël 
Pietermaat, Estella van Straten 
Niet-leden: L&Y Klaassen, M. de Mars, J. Stadhouders, J. Pierweyer, Henk 
Kamps, M. van Wingerden, Elske Bijl, Nico van Esch  

   
Huishoudelijk deel 
1. Opening en mededelingen 

• Margreet heet iedereen welkom. Ondanks het goede weer zijn er toch aardig wat 
mensen (ca. 30) aanwezig. 

• We vergaderen in een andere locatie met een prachtig scherm, jammer genoeg geen 
internet. 

 
2. Vaststellen van de agenda  

• Agenda wordt vastgesteld 
 
3. Notulen van de reguliere Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2014 en de notulen van de 

speciale ALV van 25 november 2014  
• Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Bestuurssamenstelling 

• Ingrid Douwes en Jaap Cuperus treden af, Maria Kuster wordt adviseur van het 
bestuur en Frans Elderson wordt met goedkeuring (applaus) van de vergadering 
benoemd tot secretaris. 

 
5. Bespreking Jaarverslag 2014 

• Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
6. Bespreking Financieel jaarverslag 2014 

• Penningmeester Ragnhild Smeets geeft een uitgebreide toelichting 
• Er wordt gediscussieerd over de reserve voor huisvesting. De kascommissie heeft 

een aanbeveling gedaan om die reserve anders te noemen of bijvoorbeeld toe te 
voegen aan de algemene reserve. Het bestuur heeft redenen om die te laten 
bestaan, maar zal opnieuw de noodzaak van deze reserve onderzoeken. 

• Vraag: Is het uitgeven van de glossy InHillegersberg nog nodig, gezien de website en 
sociale media? Antwoord: Het uitgeven van de glossy is nodig om InHillegersberg 
(de nieuwe organisatie, de website en de social media) onder de aandacht te 
brengen. De eerste uitgave was kostbaar door hoge (bezorg)kosten en lage 
advertentieopbrengsten. Tweede was al minder kostbaar. De verwachting van het 
bestuur is, dat het verschil tussen kosten en opbrengsten nog zal dalen. 

• Vraag: Kunnen de leden van Oud-Hillegersberg worden overgezet naar 
InHillegersberg? Antwoord:  Oud-Hillegersberg had geen leden. 

Vraag: Wat gebeurt er met de reserve voor de commissie grondwater? Antwoord: Die 
reserve blijft als zodanig geoormerkt. Wat niet wordt gebruikt zal worden teruggegeven.  
 

7. Verslag van de kascommissie, decharge van het bestuur (applaus!) en benoeming van de 
kascontrolecommissie voor het jaar 2015  

• Hans Troost (lid kascommissie) leest het verslag voor en spreekt zijn ongenoegen uit 
over het feit dat niet alle aanbevelingen van de kascommissie zijn overgenomen. 
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Ernst van Schendel (lid kascommissie) is een stuk positiever over het werk van de 
kersverse penningmeester en bedankt haar.  

• De vergadering verleent het bestuur decharge door middel van applaus. 
• De kascommissie zal voor 2015 bestaan uit Renger Rijkels en Hans Troost.  
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8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2014 
• De vergadering geeft door middel van applaus goedkeuring. 

 
 
9. Begroting 2015 en vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2015. 

• De begroting en de contributie worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
10. Rondvraag 

Één der leden bedankt het bestuur voor de inzet, zonder dewelke de vereniging niet zou 
draaien. Applaus! 

 
 

Inhoudelijk deel 
1. Presentatie Hillegersberg-Schiebroek, droge voeten en natte palen door Sieb de Jong 

(Commissie Grondwater)  
• De vergadering luistert geboeid naar Sieb de Jong, die met een mooie fles wijn wordt 

bedankt voor zijn zeer interessante presentatie. 
 
2. Terugblik 2014 -2015 en Vooruitblik 2015-2016 door Margreet Hovenkamp (Bestuur 

InHillegersberg) 
• Margreet brengt gebeurtenissen en resultaten van de afgelopen periode in 

herinnering. 
• Margreet geeft een uiteenzetting over de website InHillegersberg en de social media 

die daaraan zijn gekoppeld. 
• Ingrid Douwes beantwoordt vragen over het A13/A16 traject, die opkomen naar 

aanleiding van het website-onderdeel “Dossiers”.   
 
Afsluiting 
Margreet bedankt Ingrid Douwes voor haar inzet van de afgelopen jaren, de leden van de 
kascommissie voor hun werk en alle aanwezigen voor hun inbreng tijdens de vergadering. Zij 
wenst iedereen wel thuis en sluit de vergadering.   
 

 
 
 
 


