Algemene ledenvergadering Paasberg en Wellenstein
Opening
De ALV van 14 maart 2016 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 6 leden

Notulen ALV 15 april 2015
Er wordt gevraagd een korte terugblik te geven van acties die in 2015 zijn genoemd.
De info borden worden niet verplaatst maar opgeknapt (door een paar wijk bewoners) in het
voorjaar van 2016. De borden zullen niet meer voorzien worden van een slot.
De notulen worden zonder verdere opmerkingen of wijzigingen vastgesteld.

Financiën
Jaarrekening 2015
De penningmeester licht de jaarrekening toe. De financiën zijn nog steeds gezond. De
bijdrage vanuit de gemeente blijft hetzelfde in 2016. Wanneer deze bijdrage substantieel
lager wordt in de toekomst moeten we kijken hoe we dit op kunnen vangen (o.a. door
actiever leden te werven)
Het resultaat in 2015 is vergelijkbaar met 2014 en het budget. Verschillen zijn veroorzaakt
door lagere kosten van de werkgroep sport en kinderactiviteiten maar hogere kosten dan
begroot voor het lustrumfeest (met name door een hoger dan verwachte opkomst).
Daarnaast is er een eenmalige bijdrage van de stichting erfpachtgelden rechtstreeks in het
vermogen van de wijkvereniging geboekt. De jaarrekening wordt verder ongewijzigd
vastgesteld.
Bevindingen ‘kascontrolecommissie’ en verlening decharge
De kascontrolecommissie heeft de administratie en jaarrekening over 2015 beoordeeld en
daarbij geen opmerkingen. De kascontrolecommissie stelt voor decharge te verlenen
hetgeen door de ALV wordt goedgekeurd. De penningmeester stelt voor om de heren M.
Brouwer en B. Havekes te herbenoemen voor de kascontrolecommissie voor 2016. De ALV
keurt dit voorstel goed.
Begroting 2016
De vermogenspositie van de wijkvereniging is nog steeds gezond te noemen. De begroting
voor 2016 is conform 2015 opgesteld.
Bestuurswisseling
De voorzitter, Johan-Jelle, had al eerder aangegeven te gaan aftreden. Tijdens de ALV is
Johan-Jelle bedankt voor al zijn jaren van inzet en is hem een cadeau overhandigd.
Er heeft zich nog niemand gemeld die de rol van voorzitter wil overnemen. De rest van het
bestuur zal tijdelijk de taken van de voorzitter overnemen en in 2016 zal op zoek gaan naar
een opvolger.
Ellis Knegt wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid. Ellis is al jaren actief in de
werkgroep Sport- en kinderactiviteiten. De ALV keurt de voordracht van Ellis goed.
Besteding erfpacht gelden

We hebben afgelopen jaar een oproep gedaan in de wijk voor suggesties hoe we de
ontvangen erfpachtgelden (circa € 3.500,-) kunnen inzetten binnen onze wijk.
Er zijn diverse ideeën aangedragen, hieronder een korte opsomming:
- Bankjes
- Schoolplein Julianaschool
- Kasten (voor gierzwaluw)
- Grote schommel
- (ruil)boekenkastje
- Aankleding talud rondom de Witte School
- Verlichting achterpaden
- Mozaïek bank (zoals deze op meerder plekken in Arnhem staat)
Een aantal inbrengers hebben hun idee tijdens de ALV nader toegelicht. Direct zijn ook een
aantal initiatieven ontstaan.
De verlichting van de achterpaden is een activiteit van de Buurtpreventie, mogelijk weer
onder de aandacht brengen van de bewoners. Actie door BPV
Dhr. Wagenaar gaat iemand benaderen om een (ruil)boeken kastje te maken voor op het
Trafoplein.
De volgende ideeën hebben de meeste stemmen opgeleverd.
1. (mozaïek)bank
2. Aanplant talud Witte School
3. Kasten(gierzwaluw)
De wijkbewoners die deze ideeën hebben ingebracht waren allen aanwezig. Aan hun is nu
gevraagd om met een reële onderbouwing (planning, kosten, benodigde hulp, etc) van hun
idee te komen. Op basis van deze plannen zal bekeken worden wat haalbaar is.

Activiteiten en actualiteiten
Bij de werkgroep communicatie stopt degene die de opmaak doet voor de wijkkrant (E. ten
Velde). De werkgroep is aan het kijken hoe dit opgepakt kan worden, ook in relatie met alle
nieuwe media en communicatie mogelijkheden. De werkgroep communicatie zal hierover
met het bestuur in overleg treden.
Op 27 april wordt er iets georganiseerd op het trafoplein in relatie tot d’Giro.
Door de BPV wordt onderzocht waar en hoeveel AED’s er in de wijk zijn en of deze 24/7
beschikbaar zijn. Er wordt gekeken of er één in de Villa Paasberg kan komen, hier is altijd
iemand aanwezig. De kosten kunnen mogelijk gedeeld worden. Door BPV wordt hier nog
verder over gecommuniceerd met de wijk.
Met het organiseren van Koningsdag is onze wijk vertegenwoordigd door Leo Berrevoets. Hij
heeft laten weten dat 2016 het laatste jaar is. Als onze wijk een financiële bijdrage blijft
leveren moet er ook opvolging van Leo komen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag.

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

