Algemene ledenvergadering Paasberg en Wellenstein
Opening
De penningmeester opent de ALV van 5 april 2017 om 20.30 uur in locatie ’t Span aan de
Van Maerlantstraat 1.
Aanwezig:

Kees Haverkate (penningmeester)
Lars Birkholz (secretaris en notulist)
Hennie Mones en Ellis Knegt (algemeen bestuurslid)
en 8 leden

Notulen ALV 14 maart 2016
Er wordt even gekeken naar de acties die in 2016 zijn benoemd. De besteding van de
erfpachtgelden is niet gelukt en het voorstel wordt gedaan om deze gelden toe te voegen
aan de algemene reserve. Dit wordt goedgekeurd door de ALV.
De notulen worden zonder verdere opmerkingen of wijzigingen vastgesteld.
Bestuurswisseling, voordracht nieuwe voorzitter
Ellis Knegt wordt voorgedragen als voorzitter en dit wordt door de ALV goedgekeurd.

Financiën
Jaarrekening 2016
De penningmeester licht de jaarrekening toe. De financiën zijn nog gezond. De bijdrage
vanuit de gemeente blijft hetzelfde in 2017. De post sport- en kinderactiviteiten is iets hoger
dan begroot. De jaarrekening wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
Bevindingen ‘kascontrolecommissie’ en verlening decharge
De kascontrolecommissie heeft de administratie en jaarrekening over 2016 beoordeeld en
daarbij geen opmerkingen. De kascontrolecommissie en de leden van de ALV verleent
decharge. De penningmeester stelt voor om de heren M. Brouwer en B. Havekes her te
benoemen voor de kascontrolecommissie voor 2017. De ALV keurt dit voorstel goed.
Begroting 2017
De vermogenspositie van de wijkvereniging is nog gezond te noemen, maar we moeten
kijken of we meer leden kunnen werven. We gaan bewoners actief benaderen om lid te
worden. De begroting voor 2017 is conform 2016 opgesteld. Dit jaar wordt er geen bijdrage
geleverd voor Angerenstein voor Koningsdag. Er is geen vervanging voor Leo Berrevoets
gevonden en we vinden het geen goed idee om alleen een financiële bijdrage te leveren.
De BPV wil dit jaar kijken om de toegangsborden Buurtpreventie te vervangen door borden
met vermelding van Whatsapp. Ze komen met een voorstel en kostenindicatie richting het
bestuur.
Uitslag enquête en vervolg
De respons op de enquête (ca. 10%) is hoog te noemen met een goede beoordeling van
communicatie in onze wijk in het algemeen.
Communicatie heeft een bevestiging dat de wijkkrant goed wordt ontvangen en gelezen. Wel
zullen het bestuur en de werkgroep communicatie kijken naar een andere vormgeving
(opmaak en kleur).

De statistieken van de website zelf zijn goed, dit komt niet naar voren uit de enquête. Veel
mensen kijken niet op de website of zijn er niet bekend mee. De website moet wel aangepast
worden aan de tijd. Komend jaar zullen we dit uitzoeken en hiervoor geld reserveren in 2018.
Er wordt een oproep gedaan aan de werkgroepen (zijn ook aanwezig) om te komen met
suggesties hoe we de communicatie in de wijken Paasberg en Wellenstein kunnen
verbeteren/vernieuwen.
Een idee dat al eerder naar voren kwam is om contactpersonen per straat op te zetten voor
sport- en kinderactiviteiten en deze mogelijk ook inzetten voor bijvoorbeeld het werven van
nieuwe leden.
De Paaswake is wat achterhaald, veel informatie over de veiligheid en acties gaat nu via
Nextdoor. De BPV kijkt naar andere manieren om te communiceren. Een optie die genoemd
wordt is om de tekst zoals we die gewend waren uit de Paaswake op te nemen in de
wijkkrant.

Activiteiten en actualiteiten
Er wordt gevraagd naar het bestemmingsplan van het verzorgingstehuis op de Paasberg.
Een paar jaar geleden waren er nieuwbouwplannen. De nieuwbouw is afgelast vanwege het
kabinetsbeleid. Het verzorgingstehuis gaat op korte termijn sluiten. Een deel van de grond is
nu van de gemeente en van Portaal. Nieuwe ontwikkelingen zijn bij aanwezigen in de ALV
en bij het bestuur niet bekend. Door een aantal actieve bewoners wordt dit plan gevolgd.
Deze groep bewoners is ook samen met het Waterschap en de gemeente aan het kijken
naar plannen voor het ontwikkelen van de Paasbergbeek in het dal.
Door de gemeenteraad is een rapport ‘Bouwen in het groen’ gepubliceerd. Dit wordt
momenteel besproken in de raad en wordt gevolgd door een aantal bewoners. Informatie
hierover is terug te vinden op onze website www.paasberg-wellenstein.nl/Actueel.

Rondvraag
Op de website staan bij de diverse werkgroepen (groen en buurtpreventie) onjuiste of
achterhaalde punten. Het verzoek wordt gedaan om hier naar te kijken en met nieuwe of
aangepaste teksten te komen.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 22.00 uur de vergadering.

