
 

Notulen ALV 20 mei 2021 

DOOR HET BESTUUR 

 

Notulen ALV 20 mei  2021 Paasberg en Wellenstein 
 
 

Opening 
De ALV van 20 mei 2021 is om 20.00 geopend door de voorzitter. De vergadering vindt in 
verband met de Corona maatregelen digitaal plaats via Zoom.  
Aanwezig: Ellis Knegt (voorzitter), Kees Haverkate (penningmeester tot en met 2020), Derek 
Hooyman (Penningmeester vanaf 2021 en notulist) Lars Birkholz (secretaris), Dagmar ten 
Broek (algemeen lid) en 9 leden 
 

Agenda 
• Opening 

• Notulen ALV 18 juni 2020 

• Financiën 
- Jaarrekening 2020 
- Bevindingen ‘kascontrolecommissie’ en verlening decharge 
- Begroting 2021 

• Benoeming penningmeester 

• Presentatie “Duurzaamheid Paasberg-Wellenstein” 

• Rondvraag 

• Sluiting 

 

Notulen ALV 18 juni 2020 
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over de notulen van 18 juni 2020. Er zijn geen 
vragen. 
 

Financiën 
Jaarrekening 2020 
De penningmeester licht de jaarrekening toe. De financiën zijn nog steeds gezond. In 
verband met alle corona maatregelen heeft maar een beperkt aantal activiteiten 
plaatsgevonden. De contributie is lager dan begroot in verband met een aantal leden die niet 
automatisch betaald heeft. In 2021 zal een inhaalslag plaatsvinden om deze leden te 
herinneren aan de betaling. De jaarrekening wordt ongewijzigd vastgesteld. Eén lid vraagt 
om een toelichting voor de post “inkomsten sport” dit betreft wijkvolleybal. Er zijn verder geen 
vragen.  
 
Bevindingen ‘kascontrolecommissie’ en verlening decharge 
Op 17 april 2021 heeft de kascontrolecommissie de jaarstukken positief beoordeeld. De 
kascontrolecommissie en ALV verleent decharge. De voorzitter stelt voor om de heren E. 
Saalting en B. Havekes ook te benoemen voor de kascontrolecommissie voor 2021. De ALV 
keurt dit voorstel goed.  
 
Begroting 2021 
De begroting 2021 is gepresenteerd door de penningmeester. De inkomsten kunnen goed 
worden ingeschat. De werkelijke uitgaven kunnen in verband met corona virus sterk afwijken. 
De grootste onzekerheid betreft hier de post voor het wijkfeest om twee redenen:  

1. Ivm corona is niet zeker of het wijkfeest doorgaat.  
2. Er is nog geen detailbegroting van het wijkfeest gemaakt 



 

 

Voor sport & kind staat een investering gepland voor de aanschaf voor een partytent en klein 
materiaal. De begroting 2021 wordt door de ALV goedgekeurd. 
 

Benoeming Penningmeester 
Kees Haverkate heeft aangegeven zijn rol als penningmeester na 10 jaar per 20 mei 2021 
neer te willen leggen. Kees blijft wel aan als algemeen bestuurslid. Derek Hooyman neemt 
per 20 mei 2021 de rol van Penningmeester over. Alle aanwezige leden stemmen voor; 
Derek Hooyman wordt geïnstalleerd in het bestuur.  
 

Presentatie duurzaamheid Paasberg Wellenstein 
Henk Bolander geeft een korte presentatie over duurzaamheid op de Paasberg Wellenstein. 

Henk spreekt namens de initiatiefgroep duurzaamheid. De inhoud is beschikbaar in een 

aparte presentatie. Deze komt beschikbaar op de website. 

Rondvraag 

Redactie van de wijkkrant gaat eind van het jaar van 3 naar 2 mensen. Nadrukkelijke oproep 

van werkgroep communicatie om te vragen of er leden zijn die hierbij willen helpen.  

 

Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 21.00 uur de vergadering. 

 
 


