Notulen Algemene ledenvergadering (ALV)
25 februari 2010
Opening:
De ALV van de Wijkvereniging de Paasberg/Wellenstein van 25 februari 2010 wordt om
20.30 in ’t Span (apotheek) aan de Van Maerlantstraat 1 geopend door de voorzitter.
Aan de agenda wordt door de voorzitter nog een punt toegevoegd, namelijk het
benoemen van een nieuw bestuurslid die ook de rol van secretaris zal krijgen.
Aanwezigen:
- Johan J. van der Werk (voorzitter)
- Robin Hissink (penningmeester)
- Lars Birkholz (notulist)
- Arjan Hietkamp (algemeen bestuurslid)
- Bert Renkema (algemeen bestuurslid)
- en 5 leden
Notulen ALV d.d. 5 maart 2009
De notulen van de ALV van 5 maart 2009 worden doorlopen. Er zijn geen vragen of
opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Benoeming secretaris
Door ziekte van de huidige secretaris Wijnand de Boer en zijn langdurige revalidatie die
daarop volgt, heeft Wijnand laten weten dat hij door tijdgebrek zijn functie als secretaris
beëindigt. In de toekomst wil hij mogelijk wel een andere rol gaan vervullen binnen de
wijkvereniging. Eind vorig jaar is Lars Birkholz begonnen als algemeen bestuurslid binnen
de wijkvereniging. Lars Birkholz wordt voorgedragen als bestuurslid, vanuit de ALV zijn
geen bezwaren. Lars wordt daarmee benoemd als bestuurslid, hij zal ook de
secretaristaken van Wijnand overnemen.
Aanpassing statuten
De wijkvereniging bestaat dit jaar volgens de statuten 30 jaar en zo oud zijn dus ook de
statuten. Door het bestuur is notaris Liem ingeschakeld om een aanpassing van de
statuten door te voeren en zo de statuten aan te passen aan de huidige structuur en
werkwijze van de wijkvereniging en toch te blijven voldoen aan de wettelijke eisen die
horen bij een vereniging. Op dit moment wordt ook gekeken of het een vereniging dient
te blijven of dat de rechtsvorm van een stichting ook past.
Vanuit de ALV komt de vraag wat dan aangepast gaat worden aan de statuten. De
voorzitter komt met een aantal voorbeelden; het aantal leden van het bestuur is te klein,
Wellenstein wordt niet genoemd, voor aanpassing van de statuten dient 2/3 van de leden
aanwezig te zijn en meer van dit soort formele zaken. Verder zal gekeken worden naar
de aansprakelijkheid die geldt voor de vereniging en vrijwilligers daarvan.
Op dit moment staat in de statuten dat voor een wijziging van de statuten 2/3 van de
leden aanwezig dient te zijn. Indien deze niet aanwezig zijn dient een 2e ALV gehouden
te worden, indien nu weer het aantal leden niet gehaald wordt dan kunnen de nieuwe
statuten worden goedgekeurd.
In de wijkkrant zullen de data voor de twee ALV’s worden vermeld. In de eerste extra
ALV worden de wijzigingen van de statuten aangekondigd. De gewijzigde statuten zullen
ook ter inzage worden gelegd. Mogelijke plekken zijn bij de bakker, kapper, notaris Liem
en bij de voorzitter.
Financiële jaarstukken
Jaarrekening 2009

De penningmeester licht de jaarrekening toe. De financiële situatie blijft gezond. Door de
extra bijdrage van 5.600 euro van de gemeente is het resultaat over 2009 positief. Voor
het opzetten van de nieuwe website was gerekend met een ruim budget om hiermee
iemand in te schakelen. Dit is echter ingevuld door mensen uit onze eigen wijk. De
financiële buffer is nog ruim voldoende. De jaarrekening is ongewijzigd vastgesteld.
Kascontrole commissie en verlening decharge
De kascontrole commissie heeft helaas de administratie nog niet geaccordeerd. De leden
Jard Baljet en Pieter Pierides zijn gevraagd om op te treden als kascommissie. Voor de
2de ALV waarbij de statuten worden gewijzigd, zal de kascontrole commissie de
administatie controleren. De leden van de kascontrole commissie worden herbenoemd,
zij zullen ook de kascontrole over 2010 uitvoeren. De kascontrole commissie zal in één
van de extra ALV’s verslag geven over de controle over 2009.
Begroting 2010
De vermogenspositie van de wijkvereniging is gezond te noemen. Het ledenaantal is
redelijk stabiel maar er is nog steeds potentie aanwezig om meer leden te werven. Het
bestuur is nog aan het kijken naar mogelijkheden hiervoor. Binnen de begroting is ook
ruimte om nieuwe activiteiten of zaken op te pakken als er ideeën zijn. Verder bevat de
begroting ook een voorziening voor een wijkproject. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt
worden in het kader van het BGB-traject of voor het organiseren van een feest in het
kader van het 30 jarig bestaan van de wijkvereninging. De voorzitter geeft aan hier later
tijdens de vergadering op terug te komen.
Mededelingen, activiteiten en actualiteiten
 De werkgroep wijkkrant/communicatie kan melden dat het opzetten van de website
vertraging heeft opgelopen in 2009, maar dat in 2010 drie nieuwe mensen de
werkgroep zijn komen versterken. Iedereen van de werkgroep heeft nu een training
gevolgd voor het opzetten en beheren van de website. Op dit moment wordt hard
gewerkt om de input van onder andere de werkgroepen te verwerken.
 Dit jaar is voor onze wijkvereniging een jubileumjaar. We bestaan 30 jaar en dit is
natuurlijk een reden voor een feestje. Dus bij deze roepen wij iedereen op om met
ideeën of suggesties te komen zodat we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de
wijkkrant zal daar nog een aparte oproep voor komen.
 Op 27 februari is er een bijeenkomst van de stichting duurzame A12. Een verslag
hiervan komt in de wijkkrant.
Rondvraag
 Kitty Kok vraagt vanuit de werkgroep communicatie of het logo aangepast moet
worden in Paasberg/Wellenstein. Hier is men het mee eens, ook in het kader van de
nieuwe statuten.
 Jan Wagenmakers wil het bestuur bedanken voor de bijdrage tijdens de
bijeenkomsten met betrekking tot de problemen rond de poort van Insula Dei.
 Rob Henneman geeft aan dat de info op de informatieborden oud en zeer summier is.
Mogelijk kan hier meer aandacht aan worden besteed, bijvoorbeeld door ook brieven
cq. communicatie van en naar de gemeente te publiceren. De voorzitter geeft aan dat
men hier over aan het nadenken is. Mogelijk kan de werkgroep communicatie hier
ook een rol in vervullen. Er wordt ook gekeken om een bord te plaatsen in
Wellenstein en om het bord bij de Paasbergkerk te verplaatsen naar het trafopleintje.
 Rob Henneman geeft aan dat vanuit de bewonersgroep rondom verkeer ook wordt
meegekeken naar de parkeerproblemen rondom de Julianaschool en het idee vanuit
de gemeente om in het dal bij de sportvelden extra parkeervoorzieningen te
realiseren. Rondom de school wordt het namelijk steeds gevaarlijker, mensen
parkeren voor uit-ritten, op de stoep en in bochten. Er is nog onduidelijkheid over het
aantal parkeerplekken dat de gemeente in het dal wil realiseren. Rob geeft aan dat
het belangrijk is dat het karakter van het dal niet verloren gaat. Door de






bewonersgroep zal bij de gemeente na worden gevraagd wat hieraan gedaan gaat
worden en op welke termijn.
Robin Hissink geeft aan dat hij zorgen heeft over het aantal vrijwilligers voor de extra
activiteiten die buiten de werkgroepen om georganiseerd worden.
Jard Baljet stelt aan werkgroep groen de vraag wie de twee betonbakken beheert die
op de stoep staan bij de kruising Frederik van Eedenstraat/Bronbeeklaan. Deze zijn al
een tijdje niet meer onderhouden. Het beheer is uitbesteed aan kweker Jansen die in
de wijk woont. De werkgroep groen zal hier achteraan gaan.
Erik ten Velde vraagt of de geraniummarkt dit jaar wel of niet doorgaat. De
werkgroep groen constateert dat de animo lager is geworden en dat de opbrengsten
ook niet opwegen tegen de kosten en het werk dat nodig is om alles te regelen.

Sluiting
Na het bedanken van alle aanwezigen voor hun komst en aan Jard Baljet voor de
gastvrijheid sluit de voorzitter de vergadering.

