Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 5 maart 2009.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en licht de agenda kort toe. Blijkens de presentielijst zijn buiten de
bestuursleden slechts 2 leden aanwezig. De voorzitter uit zijn teleurstelling over deze wel heel magere
opkomst. Besproken wordt na te denken over de manier en het tijdstip van aankondiging en de opzet
van de Algemene Ledenvergadering. Een exemplaar van het verslag van de ALV van 28 februari
2008 wordt ter lezing aan de vergadering aangeboden.
Verslag ALV 28.02.2008
Naar aanleiding van de notulen merkt de voorzitter op dat in overleg metJard Baljet Peter Pierides
aangewezen is als tweede lid van de kascontrolecommissie.Daarnaast merkt hij op dat de statuten en
het huishoudelijk reglement nog niet zijn aangepast, in tegenstelling tot de toezegging in de vorige
ALV. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Financiën
a) Jaarrekeningen 2007 en 2008.
De voorzitter geeft een korte inleiding bij de cijfers, waarna de penningmeester de jaarrekeningen
toelicht. De financiële situatie kan als gezond worden gesteld. Er zijn voldoende financiële buffers.
Opgemerkt wordt dat het resultaat positief uitvalt doordat niet alle plannen zijn gerealiseerd.
Besproken wordt mogelijkheden te onderzoeken het aantal activiteiten uit te breiden door alle
werkgroepen te stimuleren hun plannen te realiseren. Het bestuur zal hiervoor met de verschillende
werkgroepen overleggen. De jaarrekeningen zijn ongewijzigd vastgesteld.
b) Bevindingen kascontrole-commissie en verlening decharge
De kascontrole commissie merkt op dat uit de controle geen bijzonderheden zijn gekomen. De
administratie ziet er zeer verzorgd en gestructureerd uit en vertoont geen opvallende kasstromen. De
kascontrolecommissie verleent het bestuur decharge over de jaren 2007 en 2008.
c) Begroting 2009
De voorzitter merkt op dat uit de begroting 2009 een gezonde eigen vermogenpositie blijkt. Het
ledenaantal groeit gestaag. De begroting bevat een voorziening voor een wijkproject. Het bestuur
heeft het voornemen na te denken over een besteding hiervoor, bijvoorbeeld in het kader van het
BGB- traject voor de wijk. Vanuit de gemeente Arnhem wordt voor de jaren 2009,2010 en 2011 extra
budget beschikbaar gesteld om bewoners meer invloed te geven op hun leefomgeving en de
participatie van bewoners bij de wijkenaanpak te vergroten. Voor de Paasberg/Wellenstein gaat het
om € 2.800 per jaar.
d) Benoeming kascontrole-commissie 2009
Op voorstel van het bestuur worden de leden van de kascontrolecommissie herbenoemd voor de
controle over 2009.
Activiteiten en actualiteiten
 De voorzitter merkt op dat het BGB project vertraging heeft opgelopen. De gemeente heeft meer
tijd nodig gehad voor de voorbereiding van het traject dan gedacht. Naar verwachting is er in juni
een tweede informatieavond en zal de uitvoering van het traject in de loop van 2010 starten. Meer
informatie is beschikbaar in de komende wijkkrant.
 De werkgroep voor het BGB-Plus traject heeft ook vertraging opgelopen. Een bijeenkomst zal nu
op korte termijn worden gepland.
 De stichting duurzame A12 heeft in de vorige wijkkrant een artikel geplaatst over het Ontwerp
Trace Besluit (OTB). In overleg met de Stichting heeft het bestuur besloten een beknopte
zienswijze tegen het OTB in te dienen. Reactie van het Inspraakpunt wordt afgewacht.

 De nieuwe website van de wijkvereniging krijgt op korte termijn vorm.
 De wijkmanager, Anneke Nijman, meldt dat in het park aan de Van Maerlantstraat een natuurlijke
speelplek wordt gerealiseerd. Bewoners zijn met een brief geïnformeerd. Tevens meldt zij dat door
de projectleiding BGB met de omwonenden aan de groenstrook van de Vondellaan een overleg
wordt gepland over de realisatie van een speelvoorziening op de groenstrook. Over de situatie
rond de zij ingang naar Insula Dei vanuit de Roemer Visscherstraat meldt zij dat maandag 9 maart
een overleg gehouden zal worden tussen betrokken partijen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, na een bedanking aan Anke Baljet voor de gastvrijheid en de
aanwezigen voor hun komst.

