Notulen van de algemene jaarvergadering van 4 juni 2015
De agenda luidde als volgt:
1. Opening door en mededelingen van de voorzitter
2. Bespreking van de notulen van de algemene vergadering van 30 april 2014
3. Bespreking van de jaarstukken (bestuurlijk jaarverslag, financieel verslag, de bevindingen van de
kascommissie en dergelijke)
4. Vaststelling van de contributie
5. Bestuursverkiezing
6. Bespreking voortgang leefbaarheidsaspecten
7. Bespreking voortgang project Klein Where
8. Rondvraag
9. Sluiting
Ad 1
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen. Hij heeft geen
verdere mededelingen.
Ad 2
De voorzitter loopt met de aanwezigen paginagewijs de notulen door. Er zijn geen vragen of
opmerkingen en de notulen zijn daarmee goedgekeurd en worden vastgesteld.
Ad 3
Het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester worden ter
goedkeuring voorgelegd en door de vergadering in orde bevonden. Vervolgens worden de
bevindingen van de kascommissie over het gevoerde financiële beleid voorgelezen en worden de
leden deel gemaakt van het feit dat de penningmeester decharge is verleend. De secretaris wijst er op
dat de vergaderstukken altijd zijn te raadplegen op de website.
Ad 4
De penningmeester stelt voor om de contributie te handhaven op € 20,00 per jaar. Dit is mogelijk
omdat er geen grote uitgaven zijn geweest in 2014 en de verwachting is dat dit ook in 2015 het geval
zal zijn. De vergadering gaat unaniem akkoord.
Ad 5
Voor de opengevallen posities van de leden van het bestuur die conform het rooster van aftreden
daarvoor in aanmerking kwamen, hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. De huisige leden
hebben zich daarom herkiesbaar gesteld en zijn unaniem herkozen voor een volgende ambtsperiode.
Ad 6
De voorzitter meldt de voortgang met betrekking tot de activiteiten die zijn uitgevoerd voor de
verschillende aspecten in de verzamelterm leefbaarheid. Doordat het bestuur zich heeft aangesloten
bij de Wijkkerngroep Wheermolen is een nieuwe ingang met betrekking tot de contacten met de
Gemeente gevonden. Immers, de wijkwethouder en de wijkmanager van de Gemeente zijn op de
vergaderingen van de wijkkerngroep aanwezig, zodat de lijnen zo kort mogelijk zijn. De voorzitter
benadrukt dat het bestuur alles op alles zet om de leefbaarheidsaspecten bespreekbaar te houden bij
de verschillende overheden.

Ad 7
Chris Brugman doet verslag van de activiteiten met betrekking tot de woonbuurt Klein Where. De
gemeente heeft besloten om de ontwikkeling van het terrein gefaseerd aan te pakken, te beginnen
met het westelijke deel. Met betrekking tot de hoogbouw op de plek van het voormalige
ziekenfondsgebouw heerst nog onduidelijkheid. Het bestuur zal dit in de gaten blijven houden. Met
betrekking tot de groenvoorziening is de planning op dit moment dat de dijk intact blijft, evenals het
groen en het slootje. Sommige bedrijven zijn de boel aan het opknappen en er is al behoorlijk wat
weggehaald. De rest is behoorlijk aan het vervallen. De firma Prins ligt nog dwars en geeft tegengas
aan de Gemeente.
Ad 8
Er worden geen vragen gesteld, waardoor de voorzitter dit punt kan afsluiten.
Ad 9
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.10 uur.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 9 mei 2016.

