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17 december 2OL5
Ben van Dijen, Barend Freriks, Froukje Dijkhuizen, Robert Derksen, René Muller,
Harriët Verbeek en Geeke Hissink.
geen

René Muller

l Opening
Barend opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2 Agenda
t. Opening
2. Vaststellen agenda
3. lngekomen en uitgaande post
4. Mededelingen
5. Verslag 22 oktober 2015
6. Rondje langs de commissies
7. Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
8. Afscheid Robert Derksen
9. Evaluatie 2015
L0. Sluiting

3 Ingekomen en uitgaande post
lngekomen post/ma¡l: Geen post ontvangen
Uitsaand: Mail aan Stichting Leergeld, H. van Nunen. Barend deelt mee dat wijkvereniging geen
geldelijke bijdrage levert. Welwordt ruimte voor publiciteit aangeboden in Wijkcontact.

4 Mededelingen
o Cie. Leefomgeving heeft nieuw lid, Fred Geer. Alexandra Bierman is gestopt.
o Opvolger gevonden voor webbeheerder Marijke. Jos Zwaan, wijkbewoner met veel ervaring

met websites. Beheerst Wordpress en heeft ervaring met redactioneel werk. Marijke zal Jos
helpen bij overdracht.

o Rob Klingen heeft namens de gemeente gevraagd wat wijkvereniging vindt van het gedogen
van (grotere) fietsenstallingen ín voortuin. Wordt doorgeschoven naar cie. Leefomgeving.
Bestuur zou het prettig vinden als de bouwsels wat gecamoufleerd worden. Actie Barend

5 Verslag en actiepunten22 oktober 2015
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd
N.o.v. punt 3: statuten. Originele, door notaris vastgestelde statuten ontvangen. Dank aan de notaris
die dit tegen minimale kosten heeft verzorgd. René bewaart de originelen.
René stuurt een kopie aan de leden die destijds bij de ledenvergadering waren. Actie René
René stuurt een kopie aan Jos Zwaan met verzoek de statuten op de website te zetten. Actie René
N'a'v. punt 6, spreker ALV 2076. Ben zal Bob Roelofs vragen een presentatie van ca. 30 minuten te
verzorgen tijdens de ALV. Actie Ben
N.o'v. punt 6a, WAP: de gemeente werkt aan een actueel WAP, wordt t.z.t. toegestuurd.
N.a.v. punt 77, werven nieuw lid bestuur: geen reactie ontvangen op oproep. Bestuursleden zouden
zelf actie mensen moeten benaderen, dat werkt beter dan een oproep.

Op agenda volgende vergadering: meer aandacht genereren voor wijkteam. Actie René
Overige actiepunten zijn afgewerkt, het verslag wordt goedgekeurd.
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6 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
K&C: geen nieuws.
Themaochtenden: lezing over Mendelsohn trok veel bezoekers. Programma 1" helft 2016 is rond.
Ouderen: Froukje en Barend roepen vrijwilligers bij elkaar, wordt jan. 2016. Actie Barend en Froukje
Redactie: nieuwe webbeheerder heeft zich aangemeld, zie bij mededelingen.
Feestcommissie: cie. beraadt zich over kinderdisco, deze verloopt niet altijd plezierig.
Leefomgeving: geen nieuws.

7 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Tot vandaag €7.332 ontvangen van 507 donateurs. Aantal donateurs en ontvanBen contr¡butie is
lager dan in 2Ot4. Aandacht voor ledenwerving: Ben en Barend maken een plan voor el 20j-6.
Actie Barend en Ben

8 Afscheid Robert Derksen
Wegens verhuizing naar de binnenstad heeft Robert besloten uit het bestuur te gaan
Barend dankt Robert voor zijn inzet in de afgelopen vier jaren.

9 Evaluatie bestuur 2015
De bestuursleden zien terug op hun eigen rol en functioneren in het afgelopen jaar.
Met het vertrek van Robert ontstaat ruimte om van functie te veranderen, zeker als er een nieuw
bestuurslid wordt gevonden.

10 sluiting
Het bestuur besluit dit jaar niet deel te nemen aan de Kwartierkwis
Barend sluit de vergadering.

volgende vergadering: donderdøg 25 februari 2076 bij Barend
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