Verslag extra Algemene Ledenvergadering 25 april
Opening
De extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Wijkvereniging De Paasberg en
Wellenstein wordt op 25 april 2010 om 20.45 geopend door de voorzitter.
Op de agenda van deze extra ALV staan de notulen van de ALV van 25 februari 2010 en
de concept statuten van de wijkvereniging.
Aanwezigen
1. Johan J van der Werk (voorzitter)
2. Robin Hissink (penningmeester)
3. Bert Renkema (algemeen bestuurslid)
4. en 5 leden.
Notulen ALV d.d 25 februari 2010
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat de vraag van de heer Henneman
ging over de stand van zaken van het BGB project, ook in relatie tot het creëren van
parkeerplekken in het dal en bij de kruising met de Albertdinck Thijmstraat. Dat gaf
aanleiding om een opmerking te maken over het karakter van het dal, maar dat was niet
de insteek van de vraag.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Concept- statuten
De voorzitter licht toe wat de redenen zijn voor het aanpassen van de statuten en geeft
aan dat hij de ontvangen vragen en reactie zal behandelen.
Reden voor aanpassing is dat de wijkvereniging inmiddels anders is georganiseerd en
gestructureerd dan de statuten voorschrijven. Ook biedt een aantal artikelen weinig
handelingsvrijheid en zijn daardoor eerder belemmerend dan dat het mogelijkheden
schept. In samenwerking met notaris Liem is daarom gewerkt aan het bijstellen van de
statuten. Belangrijke wijzigingen hebben betrekking op de zittingstermijn van
bestuursleden (die wordt vrijgelaten), het aantal bestuursleden (niet langer meer
afhankelijk van het aantal werkgroepen) en de taakomschrijving van de wijkvereniging
(niet langer gericht op ruimtelijke ordening en verkeer).
Vanuit de leden worden vragen gesteld bij de voorgestelde versmalling van de doelstelling
en taken van de wijkvereniging. Gesteld wordt dat bij juridische geschillen op bijvoorbeeld
het terrein van verkeer, de wijkvereniging buiten spel wordt gezet als de statuten hierover
niets vermelden. Aangegeven wordt ook dat juist de betrokkenheid op die terreinen veel
heeft opgeleverd in het verleden.
Toegelicht wordt dat de gedachte achter het voorstel te maken heeft met betrokkenheid bij
het wijkbelang en belangen van (individuele) bewoners die te maken hebben met lokale
issues. De aanwezige leden zijn het eens met de stelling dat de wijkvereniging er is voor
het wijkbelang en het bestuur ‘nee’ moet kunnen zeggen tegen vragen om hulp en
ondersteuning bij meer lokale problemen in de wijk.
Voorgesteld wordt artikel 2 (dat gaat over het doel van de vereniging), lid 1 sub b. uit de
concept statuten als volgt te formuleren:
‘ het tegenover derden behartigen en bevorderen van wijkbelangen in de breedste zin van
het woord, die de leefbaarheid en het welzijn bevorderen, en waarbij, voor zover nodig en
mogelijk steeds overlegd wordt met de deze belangen behartigende bestaande
organisaties’.

Verwijderd wordt ‘ op sociaal en cultureel gebied’.
Toegezegd wordt dat met de notaris wordt overlegd of dit juridisch een acceptabele en
verstandige formulering is. Als dat geen probleem is wordt de voorgestelde formulering
overgenomen.
Op de binnengekomen antwoorden wordt ingegaan. Aangegeven wordt dat de reden voor
het aanpassen van het artikel over de zittingsduur van bestuursleden is, dat het lastig is
om nieuwe bestuursleden te werven. Ook wordt aangegeven dat 2/3 van de aanwezige
leden op een ALV statutenwijzigingen kunnen goedkeuren.
Geconstateerd wordt dat van de 360 leden er 8 leden aanwezig zijn (inclusief
bestuursleden). Om over de concept statuten te kunnen stemmen hadden 240 leden
aanwezig moeten. Dit betekent dat een 2e ALV nodig is om over de concept statuten te
kunnen stemmen en deze eventueel vast te kunnen stellen. Deze ALV wordt gehouden op
woensdag 19 mei a.s. om 20.30 uur in ‘t Span, Van Maerlantstraat 1. Tweederde van de
aanwezige leden moeten dan voor de concept- statuten stemmen.
Opgemerkt wordt dat bij de communicatie over de voorgestelde aanpassingen beter
gebruik gemaakt had kunnen worden van e-mail en internet. Afgesproken wordt dat
onderzocht zal worden met behulp van de website de concept statuten breder ter inzage
kunnen worden gesteld.
Bij de rondvraag wordt gevraagd wat de reden is voor het lastig kunnen werven van de
bestuursleden. Hoewel niet duidelijk is wat de reden hiervan is, is het wel duidelijk dat het
heeft te maken met de tijdgeest waarin minder mensen bereid zijn zich vrijwillig in te
zetten.
Rond 21.30 sluit de voorzitter de vergadering, na het bedanken van alle aanwezigen voor
hun komst en Anke Baljet voor de gastvrijheid.

