
 

 

Algemene ledenvergadering Paasberg en Wellenstein 
 
 

Opening 
De ALV van 18 april 2018 is om 20.30 in locatie ’t Span aan de Van Maerlantstraat 1 
geopend door de voorzitter. 

Aanwezig: Ellis Knegt(voorzitter), Kees Haverkate (penningmeester), Lars Birkholz 
(secretaris en notulist), Dagmar ten Broek (algemeen bestuurslid) en 4 leden. 
 

Notulen ALV 5 april 2017 
Er wordt gevraagd een korte terugblik te geven van acties die in 2017 zijn genoemd. 
Communicatie en website blijft een aandachtspunt. 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen of wijzigingen vastgesteld. 
 

Financiën 
Jaarrekening 2017 
De penningmeester licht de jaarrekening toe. De financiën zijn nog steeds gezond.  
Een actie is gedaan om leden die zelf de contributie overmaken toch automatisch te laten 
verlopen, dit heeft geleidt tot een verhoging van de contributie bijdragen. 
De bijdrage vanuit de gemeente is conform voorgaande jaren. 
De erfpachtgelden zijn aan de algemene middelen toegevoegd. Uiteindelijk waren er geen 
projecten of onvoldoende mensen om de voorstellen te realiseren. 
Het voorstel is om de contributie, per 2020, te verhogen naar €12,50 om zo een buffer te 
creëren voor activiteiten. Hierdoor kunnen de activiteiten nagenoeg gratis worden 
aangeboden. 
De jaarrekening wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bevindingen ‘kascontrolecommissie’ en verlening decharge 
De kascontrolecommissie heeft de administratie en jaarrekening over 2017 beoordeeld. Het 
voorstel is om jaarlijks een reservering, van €1.500,- op te nemen voor bijvoorbeeld een 
wijkfeest. 
De kascontrolecommissie  en de leden van de ALV verlenen decharge. De penningmeester 
stelt voor om de heren M. Brouwer en B. Havekes her te benoemen voor de 
kascontrolecommissie voor 2018. De ALV keurt dit voorstel goed. 
 
Begroting 2018 
De vermogenspositie van de wijkvereniging is nog steeds gezond te noemen. De begroting 
voor 2018 is conform 2017 opgesteld. .  
Een aantal weken geleden is een brief bezorgd bij alle bewoners die niet lid zijn, dit heeft 
geleid tot een 30-tal nieuwe aanmeldingen. 
 

Mededelingen 
Bestuur 
Dagmar ten Broek wordt voorgesteld en welkom geheten als algemeen bestuurslid. Er zijn 
geen bezwaren bij de aanwezigen. 
Verkoop van het verzorgingshuis Paasberg, secretaris zal een mail sturen naar de 
projectontwikkelaar, om te zorgen dat we in contact zijn. 
 
Het bestuur is in contact met Oost-Arnhem (korfbal) om te kijken of we meer voor elkaar 

kunnen betekenen. 

 
 
Buurtpreventie 



 

 

Buurtpreventie is bezig met een herstart (een soort) buurtpreventie 2.0. Een herijking van 
wat is het doel. De algemene conclusie is dat de wijk veilig is, dus de straatcontactpersonen 
betrokken houden blijft een uitdaging. 
Afgelopen jaar zijn de toegangsborden Buurtpreventie vervangen. 
 
Communicatie 
Peter Schotman, van de webhosting, gaat de website (deels) vernieuwen. 
 
Communicatie blijft een issue. Door het bestuur wordt een voorstel gemaakt om 
communicatie te bespreken met de werkgroepen. Mogelijke aandachtspunten: BPV, website, 
en Paaswake. 
 
De  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei ingaat is besproken en 
wordt opgepakt door het bestuur. In de volgende wijkkrant wordt hier aandacht aan besteed. 
 
Werkgroep “Beek op de Paasberg” 
De werkgroep beek op de Paasberg is erg actief, de gemeenteraadsleden hebben een brief 
gekregen ( zie de website). 
 

Rondvraag 
Elke derde vrijdag is er Jazz muziek, vanaf 20.00 uur in de Kumpulan (toegang €10,-). 

 

Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 21:30 uur de vergadering. 
 


