Notulen Algemene Ledenvergadering inHillegersberg
Datum
Locatie
Aanwezig

29 juni 2017
Fonteynkerk, Bergselaan
Bestuur: Margreet Hovenkamp (voorzitter), Ragnhild Smeets (penningmeester), Frans
Elderson (secretaris), Lex Bruns (bestuurslid), Sander Vroegindeweij (bestuurslid)
Leden:
Niet-leden:

Huishoudelijk deel
1. Opening en mededelingen
● De vergadering start om 20:00u.
● De voorzitter heet iedereen welkom.
● Er zijn zo’n 55 leden en niet-leden aanwezig, meer dan in 2016.
2. Vaststellen van de agenda
● Ongewijzigd vastgesteld
3. Notulen van de reguliere Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2016
● Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Bestuurssamenstelling
● Maria Kusters en Lex Bruns treden af met goedkeuring van de vergadering.
● Maria is afwezig; Lex wordt zeer hartelijk bedankt met flesje wijn
● Dennis Mark wordt verwelkomd als nieuw bestuurslid en stelt zich kort voor.
● Applaus
● Mark vormt ook een link met bewoners!HIS.
5. Bespreking concept jaarverslag 2016
● Het concept jaarverslag wordt na een korte toelichting door de secretaris bijna
ongewijzigd goedgekeurd.
● ‘Verduidelijkt’ in resultaten
6. Bespreking concept Financieel jaarverslag 2015
● Penningmeester Ragnhild Smeets licht het financieel jaarverslag toe
● Inkomsten contributie toegelicht.
● Klein foutje in de balans
● Vraag over dalende contributie-inkomsten: is de administratie op orde?
● Administratie is op orde
● 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
● 2 opmerkingen: begin van het jaar ledengelden binnenhalen.
● Reserve is eigen vermogen en weinig doelreserves.
● We zijn solvabel
● Kaspositie gedaald: verklaarbaar door activiteiten commissie grondwater.
● Geen onregelmatigheden.
● (lid kascommissie) leest het verslag voor; er is geen verslag. Nog opvragen bij Renger.
● De vergadering verleent het bestuur decharge door middel van applaus.
● De kascommissie zal voor 2017 bestaan uit Renger Rijkels en Kees van Heijningen en
Marcel Heikens (email marcelheikens@outlook.com).
8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2016
● Na een kleine wijziging geeft de vergadering goedkeuring.
●
9. Vaststellen van de begroting en de contributie voor het verenigingsjaar 2017.
● De gepresenteerde begroting en contributie worden ongewijzigd goedgekeurd.

Notulen Algemene Ledenvergadering inHillegersberg
10.

11.

●

Rondvraag
Renee Schweers: inventarisatie mierenplaag: Mediterraan Draaigansmiertje; Meter onder de
grond, schade, gemeente pakt dit aan. Proef met gif.
Brief achterin de zaal.

●

Afsluiting
Brief achterin de zaal.

●

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.
Presentatie Luchtmeetnet voor en door bewoner
• 20:45u
• Interactief intermezzo
• Margreet houdt haar presentatie
• Verschillende vragen
• Nog meer intermezzo
• Er zijn al veel mensen die zich hebben aangemeld voor het plaatsen van een luchtmeter
2.
•
•

Verkeersproblematiek in de wijk
Dennis houdt zijn presentatie
Dit roept veel reacties op

Napraten
Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje
Hillegondabier

