(Concept-) Verslag Algemene ledenvergadering 20 april
2022
1.

Opening
Aanwezigen:
Leden: geen. Roel Hoekstra heeft zich afgemeld, Hij heeft schriftelijk commentaar geleverd op
de stukken.
Bestuursleden: Peter Spitteler (voorzitter), Michèle Gimbrère (secretaris), Jan Kodde
(penningmeester), Heleen Nab, Henk Rutten, Carlo Vromans. Irene Gosselink heeft zich
afgemeld.

2.

Verslag van Algemene vergadering van 29 april 2021 (bijlage 1)
Tekstuele correcties. Bladzijde 1 punt 2; Marijke = Mareike
Bladzijde 2 punt 5: Mest = Met
Met dank aan de opsteller wordt het verslag met deze correcties vastgesteld.

3.

Jaarverslag van de vereniging 2021 (bijlage 2)
N.a.v. de vraag van Roel over het wijkthema Binnenveld. Gemeentebestuur heeft nog niet
gekozen voor een stadsboerderij. Maar er wordt wel druk uitgeoefend op de gemeente om daar
geen zonnepark te realiseren. Daar is weinig draagvlak voor.
Op zijn vraag of de verkeersdrempel in de Rietveldlaaneffectief is, kan het bestuur geen
antwoord geven, er is ook geen betrokken bewoner aanwezig.
N.a.v. communicatie: Roel is blij met de communicatie via de huis-aan-huis-Noordwester. Hij
hoopt dat deze aanvulling op facebook en nextdoor gehandhaafd blijft.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Financieel verslag 2021 (bijlage 3)
a.
Financieel verslag verenigingsjaar over 2021 .
- Diversen: de kosten zijn hoger vanwege de aanschaf van bodywarmers en polo’s voor de
zichtbaarheid van de bewonersvereniging.
- Contributie-inkomsten: zijn van leden die het jaar daarvoor nog niet hadden betaald en
nieuwe leden.
b.
Verslag van de kascontrolecommissie over 2021.
- De kascommissie gaat akkoord.
De vergadering verleent de penningmeester decharge voor het financieel beleid van 2021.
c.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2022
Inno Kock blijft in de kascommissie. Er wordt een nieuw lid gezocht.

5.

Activiteitenplan 2022
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Buurtmaaltijd
Opschoondag
Paaseieren zoeken
Algemene Ledenvergadering
Koningsdag
Stratenvolleybaltoernooi
Dag van het Hooilandplein
Burendag
Buurtmaaltijd
Kerstboom plaatsen
Kerstborrel

Vaste activiteiten blijven het RepairCafé en de minibiebs. Naast deze buurtactiviteiten blijven
we ook actief in de verschillende thema’s en werkgroepen: Verkeer en Groen, Vergroening
Hooilandplein, Visie Binnenveld, Wageningen Beter Bereikbaar, Warm Noordwest.
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Nieuwe ideeën voor activiteiten zijn:
• een boekje uitgeven waarin de straatnamen van Noordwest worden verklaard en
geïllustreerd.
• Aanleg van een kabouterpad in de wijk
• Een knutseldag voor vogelhuisjes
Het bestuur staat altijd open voor nieuwe activiteiten die door de bewoners worden voorgesteld.
6.

Begroting 2022 (bijlage 4)
Roel vraagt of de bankkosten niet te laag zijn ingeschat. Dat lijkt niet het geval. Roel vraagt
naar de verwachte uitgaven voor het RepairCafé. Naar aanleiding van zijn opmerking, stelt het
bestuur voor om de geschatte inkosten te verlagen naar 300 euro. Het RepairCafé levert dan
een negatief resultaat op van 700 euro. Dat is ook ongeveer het tegoed van het RepairCafé van
de afgelopen jaren. Dat betekent wel dat het negatieve resultaat groter wordt en wel -3675€.
Vergadering stemt in met aldus gewijzigde begroting voor 2022.

7.

Samenstelling en verkiezing bestuur
In augustus 2021 is Michèle Gimbrère lid geworden van het bestuur en heeft de rol van
secretaris op zich genomen. De Algemene Vergadering benoemt haar nu officieel. Alle overige
bestuursleden: Peter Spitteler, Jan Kodde, Irene Gosselink, Heleen Nab, Henk Rutte en Carlo
Vromans, worden herkozen.

8.

Rondvraag
Geen vragen.

9.

Sluiting
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