Bijlage 1: Notulen Algemene Ledenvergadering inHillegersberg 2016
Datum
Locatie
Aanwezig

27 juni 2016
Argonautenweg 23
Bestuur: Margreet Hovenkamp (voorzitter), Ragnhild Smeets (penningmeester), Frans
Elderson (notulist), Lex Bruns (bestuurslid), Sander Vroegindeweij (bestuurslid)
Leden: Tineke van Oosten, Henk van Oosten, R. Rijkels, Anneke Meursing, Anita
Lermer, Ronald Lermer, Annelies de Nieg, Jan Willem Vasbinder, Kees van Heijningen,
J. de Weerd, J. de Weerd, Frank Driemte, Sandra vd Lubbe, D. Willemsen, H.
Hoogendam, MFLM. van der Grinten, Hans Troost, RP & S. Kroes-Schamhaldt,
Liesbeth Wagter, Lejo Groenendijk, Jos Janssen, Heleen Dolle-de Ryck, Ritsaert Dollede Ryck, M.A. Steinmetz
Niet-leden: J. Pierwegen, A. Hoogendam-v.d. Heiden, S.A van den Boogaard, Kees
Koning, Wim van Heemst, Lia de Vries, Eeke Bijl, Bart van Vrouwerff, Herman Heinsius

Huishoudelijk deel
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen welkom.
-leden aanwezig, 10 meer dan in 2015.
2. Vaststellen van de agenda
Ongewijzigd vastgesteld
3. Notulen van de reguliere Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2015
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Bestuurssamenstelling
Er zijn geen bestuurswijzigingen.
5. Bespreking concept Jaarverslag 2015
Het concept jaarverslag wordt na een korte toelichting door de secretaris ongewijzigd
goedgekeurd.
6. Bespreking concept Financieel jaarverslag 2015
Penningmeester Ragnhild Smeets licht het financieel jaarverslag toe
Er worden enkele vragen gesteld die de penningmeester afdoende beantwoordt.
Het voorstel om de huisvestingsreserve over te hevelen naar een communicatiereserve
wordt aangenomen op basis van de argumentatie dat juist communicatie essentieel is voor
onze bewonersorganisatie.
Een lid merkt op dat openstaande betaling niet veel zegt. Dat wordt openstaande vordering.
7. Verslag van de kascommissie, decharge van het bestuur en benoeming van de
kascontrolecommissie voor het jaar 2015
Hans Troost (lid kascommissie) leest het verslag voor
De vergadering verleent het bestuur decharge door middel van applaus.
De kascommissie zal voor 2016 bestaan uit Renger Rijkels en Kees van Heijningen. Hans
Troost die jarenlang deel uitmaakte van de kascommissie, wordt bedankt voor zijn
jarenlange inzet.
8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2015
Na een kleine wijziging geeft de vergadering goedkeuring.
9. Vaststellen van de begroting en de contributie voor het verenigingsjaar 2016.
De gepresenteerde begroting en contributie worden ongewijzigd goedgekeurd.
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10. Rondvraag
Één der leden bedankt de bestuursleden zonder wier inzet, zonder dewelke de vereniging
niet zou draaien. Applaus!
11. Afsluiting
Één der leden bedankt de bestuursleden zonder wier inzet, zonder dewelke de vereniging
niet zou draaien. Applaus!
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.
Inhoudelijk deel
1.

ordt of is in juni genomen, is er nog een

De vergadering luistert geboeid naar Paul Scheubling, die met een mooie fles wijn wordt
bedankt voor zijn interessante presentatie.
2. Presentatie Aniel Balla: Toelichting op het hydrologisch onderzoek A13A16
De vergadering luistert geboeid naar Aniel Balla, die met een mooie fles wijn wordt bedankt
voor zijn interessante presentatie
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