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Notulen Leden vergadering 2013

Datum: 11 september 2013  

Aanvang: 20:00 

Locatie: De Kandelaar   

 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergaderin

2. Notulen ledenvergadering 2012
Het actiepunt m.b.t. de vraag van dhr. Van Ittersum over het ophalen van oud papier wordt 
behandeld door de voorzitter: Ophalen van oud papier kan alleen via gemeente Kampen. 
De notulen worden zonder opmerkingen aangenomen. 

3. Jaarversl ag Secretaris 2012

De secretaris leest het jaarverslag voor. Naar aanleiding daarvan worden nog e.e.a. 
besproken over “Entree Noord” en een eventuele andere bestemming voor het geld dat 
daarvoor gereserveerd stond. Het 
toegelicht over Woningbouw: 
vervolgavond, met name voor ingeschrevenen en andere betrokkenen (bv omwonenden). 
Deze ontvangen een uitnodiging

4. Jaarverslag Penningmeester

De penningmeester leest het jaarverslag voor en licht diverse onderdelen toe. De 
vergadering neemt hiervan kennis en heeft geen opmerkingen. 

5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie

De kascommissie rapporteert haar welbevinden over de kas 
de controle goed te keuren, hetgeen de vergadering doet. Één 
vervangen te worden: Bert Smit zal aftreden en wordt vervangen door Piet de Jong.

6. Bestuursverkiezing 

• Diana Niks-van Dam is aftredend en wordt voor haar werkzaamhe
een presentje. 

• Gerard Bastiaan wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en dit voorstel krijgt de 
instemming van de vergadering.

• Tiem Selles zal Dian
• Jac Postma blijft als lid gewoon aan
• Alex Kroeze woont sinds kort

aftreden. Hij wil graag zijn termijn volmaken en de vergadering stem
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vergadering 2013  

 

opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

ledenvergadering 2012  
Het actiepunt m.b.t. de vraag van dhr. Van Ittersum over het ophalen van oud papier wordt 
behandeld door de voorzitter: Ophalen van oud papier kan alleen via gemeente Kampen. 
De notulen worden zonder opmerkingen aangenomen.  

ag Secretaris 2012 -2013 

De secretaris leest het jaarverslag voor. Naar aanleiding daarvan worden nog e.e.a. 
besproken over “Entree Noord” en een eventuele andere bestemming voor het geld dat 
daarvoor gereserveerd stond. Het bestuur buigt zich daarover. Ook wordt nog wat nader 
toegelicht over Woningbouw: op 25 september belegt de Gemeente weer een 
vervolgavond, met name voor ingeschrevenen en andere betrokkenen (bv omwonenden). 
Deze ontvangen een uitnodiging 

Penningmeester  2012-2013 

ster leest het jaarverslag voor en licht diverse onderdelen toe. De 
vergadering neemt hiervan kennis en heeft geen opmerkingen.  

Verslag kascommissie en benoeming kascommissie  

De kascommissie rapporteert haar welbevinden over de kas en administratie 
de controle goed te keuren, hetgeen de vergadering doet. Één lid is aftredend en dient 
vervangen te worden: Bert Smit zal aftreden en wordt vervangen door Piet de Jong.

van Dam is aftredend en wordt voor haar werkzaamhe

Gerard Bastiaan wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en dit voorstel krijgt de 
instemming van de vergadering. 
Tiem Selles zal Diana opvolgen als secretaris. 
Jac Postma blijft als lid gewoon aan 

Kroeze woont sinds kort niet meer in ´s-Heerenbroek en moet daarom eigenlijk 
aftreden. Hij wil graag zijn termijn volmaken en de vergadering stem
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Het actiepunt m.b.t. de vraag van dhr. Van Ittersum over het ophalen van oud papier wordt 
behandeld door de voorzitter: Ophalen van oud papier kan alleen via gemeente Kampen. 

De secretaris leest het jaarverslag voor. Naar aanleiding daarvan worden nog e.e.a. 
besproken over “Entree Noord” en een eventuele andere bestemming voor het geld dat 

wordt nog wat nader 
25 september belegt de Gemeente weer een 

vervolgavond, met name voor ingeschrevenen en andere betrokkenen (bv omwonenden). 

ster leest het jaarverslag voor en licht diverse onderdelen toe. De 

en administratie en raadt aan 
id is aftredend en dient 

vervangen te worden: Bert Smit zal aftreden en wordt vervangen door Piet de Jong. 

van Dam is aftredend en wordt voor haar werkzaamheden bedankt met 

Gerard Bastiaan wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en dit voorstel krijgt de 

Heerenbroek en moet daarom eigenlijk 
aftreden. Hij wil graag zijn termijn volmaken en de vergadering stemt daarmee in. 
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7. Voortbestaan ´De ´s- Heerenbroeker”

In maart is de vorige uitgave geweest: juni is helaas niet uitgekomen en het is de 
dat in september weer een ´s
schrijvers; meldt u aan!! 

8. Invulling wijkavonden 

De gemeente wil naar een andere invulling van de wijkavonden en we mogen zelf met 
voorstellen daartoe komen. We kunn
maar uw suggesties zijn welkom.
gemeente en dus ook voor contacten met de gemeente

9. Wijziging Huishoudelijk Reglement

Het bestuur stelt voor de zitt
4 jaar. Helaas zijn onvoldoende leden voor stemming aanwezig en er zal dus binnen 6 
weken een extra ledenvergadering uitgeschreven worden, waarin dit voorstel zeker ter 
stemming zal komen. 

10. Rondvraag 

• De gemeente heeft iedereen aangeschreven voor een papiercontainer bij huis. Dat 
zou jammer zijn voor onze eigen inzameling; dus het bestuur zal leden via de 
website hierop wijzen.

• Jenny van Gerner brengt aan de orde dat er een landelijke inzameling i
doppen. De opbre
traint en ter beschikking van blinden stelt. Ze zal met de Kandelaar overleggen of 
een inzamelcontainer geplaatst kan worden.

• Er is veel vrachtverkeer door de Bissc
worden? Dit is typisch een onderwerp voor een volgende (thematische) wijkavond 
en zal dus aan de gemeente voorgesteld worden
 

11. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de
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Heerenbroeker”  

aart is de vorige uitgave geweest: juni is helaas niet uitgekomen en het is de 
dat in september weer een ´s-Heerenbroeker zal uitkomen. De redactie zoekt nieuwe 

De gemeente wil naar een andere invulling van de wijkavonden en we mogen zelf met 
voorstellen daartoe komen. We kunnen bijvoorbeeld denken aan een thematische invulling, 
maar uw suggesties zijn welkom. Maaike Schrijver is Veranderingsmanager bij de 
gemeente en dus ook voor contacten met de gemeente-kernen. 

Wijziging Huishoudelijk Reglement  

Het bestuur stelt voor de zittingstermijn van bestuursleden terug te brengen van 7 jaar naar 
4 jaar. Helaas zijn onvoldoende leden voor stemming aanwezig en er zal dus binnen 6 
weken een extra ledenvergadering uitgeschreven worden, waarin dit voorstel zeker ter 

De gemeente heeft iedereen aangeschreven voor een papiercontainer bij huis. Dat 
zou jammer zijn voor onze eigen inzameling; dus het bestuur zal leden via de 
website hierop wijzen. 
Jenny van Gerner brengt aan de orde dat er een landelijke inzameling i

engst daarvan is voor de organisatie die Blinde Geleide Honden 
traint en ter beschikking van blinden stelt. Ze zal met de Kandelaar overleggen of 
een inzamelcontainer geplaatst kan worden. 
Er is veel vrachtverkeer door de Bisschopswetering; kan daar niet wat aan gedaan 
worden? Dit is typisch een onderwerp voor een volgende (thematische) wijkavond 
en zal dus aan de gemeente voorgesteld worden 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de
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aart is de vorige uitgave geweest: juni is helaas niet uitgekomen en het is de bedoeling 
Heerenbroeker zal uitkomen. De redactie zoekt nieuwe 

De gemeente wil naar een andere invulling van de wijkavonden en we mogen zelf met 
en bijvoorbeeld denken aan een thematische invulling, 

Maaike Schrijver is Veranderingsmanager bij de 

ingstermijn van bestuursleden terug te brengen van 7 jaar naar 
4 jaar. Helaas zijn onvoldoende leden voor stemming aanwezig en er zal dus binnen 6 
weken een extra ledenvergadering uitgeschreven worden, waarin dit voorstel zeker ter 

De gemeente heeft iedereen aangeschreven voor een papiercontainer bij huis. Dat 
zou jammer zijn voor onze eigen inzameling; dus het bestuur zal leden via de 

Jenny van Gerner brengt aan de orde dat er een landelijke inzameling is van plastic 
ngst daarvan is voor de organisatie die Blinde Geleide Honden 

traint en ter beschikking van blinden stelt. Ze zal met de Kandelaar overleggen of 

hopswetering; kan daar niet wat aan gedaan 
worden? Dit is typisch een onderwerp voor een volgende (thematische) wijkavond 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de ledenvergadering. 


