Algemene ledenvergadering Paasberg en Wellenstein
Opening
De ALV van 15 april 2015 is om 20.30 in locatie ’t Span aan de Van Maerlantstraat 1
geopend door de voorzitter.
Aanwezig:

Johan J. van der Werk (voorzitter)
Kees Haverkate (penningmeester)
Lars Birkholz (secretaris en notulist)
Hennie Mones (algemeen bestuurslid)
en 4 leden

Notulen ALV 10 april 2014
Er wordt gevraagd een korte terugblik te geven van acties die in 2014 zijn genoemd.
Het verplaatsen van het info-bord en het opknappen van de beide borden is een actie die
nog lopend is. Met de gemeente en een aannemer is contact geweest. Er wordt nog een
laatste contact gezocht met de bewoners op de locatie waar het info-bord naar toe kan om te
zien of dit gewenst is.
Er is een nieuwe projectleider door de gemeente aangesteld voor de herinrichting van het
dal. Contact met hem zal gelegd worden om na te gaan wat de gemeente aan actuele
plannen heeft voor de herinrichting van het dal.
De notulen worden zonder verdere opmerkingen of wijzigingen vastgesteld.

Financiën
Jaarrekening 2014
De penningmeester licht de jaarrekening toe. De financiën zijn gezond. De drukkosten van
de wijkkrant zijn een stuk lager dan afgelopen jaar.
De wijkvereniging int de contributie van de volleybalspelers en betaalt hiermee de huur van
de sporthal voor de spelers. Het saldo op de rekening liep terug in 2014. Inmiddels is dit
weer aangevuld door de volleyballers.
Er komen veel verzoeken binnen om te adverteren in het wijkkrantje. Belangrijk is dat een
goede balans blijft bestaan tussen advertenties en tekst. Het advertentiebeleid wordt
mogelijk aangescherpt, bijvoorbeeld dat minimaal 1 jaar geadverteerd moet worden.
De jaarrekening is ongewijzigd vastgesteld.
Bevindingen ‘kascontrolecommissie’ en verlening decharge
De kascontrolecommissie heeft de administratie en jaarrekening over 2014 beoordeeld en
daarbij geen opmerkingen. De kascontrolecommissie verleent decharge. De heer R. Hissink
geeft aan zijn activiteiten voor de commissie te beëindigen. De penningmeester stelt voor om
de heer M. Brouwer te herbenoemen voor de kascontrolecommissie voor 2015 en de heer B.
Havekes aan te stellen. De ALV keurt dit voorstel goed.
Begroting 2015
De vermogenspositie van de wijkvereniging is nog steeds gezond te noemen. De begroting
voor 2015 is conform 2014 opgesteld.
Dit jaar bestaat de wijkverenging 35 jaar. Het bestuur is van plan om een wijkfeest te
organiseren, de kosten hiervoor zijn nog niet in de begroting opgenomen.

Activiteiten en actualiteiten
Op 6 juni wordt een cd- en boeken markt op het Trafo-plein georganiseerd. Voor de kinderen
wordt voor een versnapering gezorgd en aan het eind van de markt is er de mogelijkheid om
te borrelen, voor muziek wordt gezorgd.
Plannen om in november een najaarsmarkt te organiseren, zijn in de maak.

Voor het jubileumfeest wordt gedacht aan de 3de week van september. Naar een locatie
wordt gezocht.
Door de gemeente zijn in het Project Wateroverlast de plekken in kaart gebracht waar
wateroverlast aan de orde is. Er komt nog informatie vanuit de gemeente die gepubliceerd
zal worden op de website.
Naar aanleiding van de wijkactieplannen, en de enquête naar de realisatie van de 2de knip op
de Bronbeeklaan, komt er een vervolgonderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om te zien welke
mogelijkheden er zijn binnen het beschikbare budget en bestaande beleid, om zo de
Bronbeeklaan veiliger te maken.
De Perspectief nota van de gemeente Arnhem staat ook op de website. Deze nota is het
startdocument van de nieuwe beleidscyclus voor de jaren 2016-2019. De Nota betekent een
andere manier van samenwerken door de gemeente met de wijken. In 2016 zal een pilot
worden gehouden.

Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 21.30 uur de vergadering.

