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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 1 oktober 2015
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Opening
Rond 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Notulen vorig jaar
De notulen van de vergadering van vorig jaar is niet vooraf rondgestuurd. Er staan actiepunten
open voor wat betreft de hoogspanningsmast en spoorlijn. Dit komt later op de avond aan de orde
bij de kernbijeenkomst met de gemeente.

Mededelingen
Het onderwerp openbaar vervoer wordt afgesloten. Er zijn diverse alternatieven besproken met
een aantal dorpsgenoten. Het ontbreekt echter aan voldoende vrijwilligers om e.e.a. uitvoerbaar te
maken.

Jaarverslag penningmeester
De penningmeester laat de balans zien van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar.
Ook zijn de saldi op de rekeningen te zien. Vanuit de aanwezigen wordt de vraag gesteld wat voor
verzekeringen er op het overzicht staan. Dit zijn de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging
en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze zijn aangegaan in de tijd dat er veel
subsidies werden verstrekt voor het dorpsontwikkelingsplan. Het bestuur gaat heroverwegen of
beide verzekeringen nog noodzakelijk zijn.
Kascommissie
De kascommissie (bestaande uit Albert van Ittersum en Henk van Dam) heeft het jaarverslag van de
penningmeester goedgekeurd. De volgende adviezen zijn meegegeven:
- van twee naar een spaarrekening gaan;
- Een verzekering opzeggen.
Albert van Ittersum en Henk van Dam hebben zich bereid verklaard volgend jaar weer in de
kascommissie zitting te nemen.

Jaarverslag secretaris
Aan de hand van foto’s worden de onderwerpen besproken waarmee Dorpsbelangen het afgelopen
jaar actief is geweest. Dit zijn:
- glasvezel IJsseldelta
- AED/Reanimatie
- Nieuwjaarsreceptie
- Hoogspanningsmast
- Ladies Night
- Entree Noord
- Woningbouw
- Fietsenstalling bushokje
- Kernenoverleg
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Bestuursverkiezing
Wilfried Henniphof wordt gekozen als algemeen bestuurslid. Alex Kroeze stelt zich herkiesbaar als
voorzitter. Er is onduidelijkheid of dit volgens de statuten kan. Niet alle aanwezigen gaan akkoord
met de herkiezing. Daarom stelt het bestuur voor om dit nader te onderzoeken op juridische
houdbaarheid en indien nodig voor dit onderwerp apart een ledenvergadering bijeen te roepen.

Rondvraag
De vraag wordt gesteld waarom Alex wil aanblijven als voorzitter en of er geen andere voorzitter
gevonden kan worden. Het bestuur geeft aan dat er binnen het bestuur geen animo voor is, mede
gelet op de privéomstandigheden van de meeste bestuursleden. Verder is het moeilijk gebleken
nieuwe bestuursleden te vinden.

Er wordt een vraag gesteld over de opbrengst van het oud papier. Het gaat goed, al wordt er wel
minder papier ingeleverd. Het bestuur haalt nu in eigen beheer het oud papier op. Dit heeft tot nu
toe € 1.400 opgebracht.
De container voor oud papier staat er op de eerste donderdag van de maand.

Tot slot wordt gevraagd om de jaarverslagen van de penningmeester en secretaris vooraf te mailen.
Hierover neemt het bestuur nog een beslissing.
De ledenvergadering wordt afgesloten om 19.58 uur.
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