CONCEPT

Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Hoge Dennen
Datum: 30 november 2018 Locatie:

Het Binnenbos

Aanwezige bestuursleden: Marius Keij (voorzitter), Ton van der Straaten (secretaris),Cees Brinkhuis
(penningmeester)
Opkomst:
36 leden
De voorzitter opent de vergadering om 16.15 uur en excuseert de afwezigheid van Martijn Moonen,
die op dienstreis in het buitenland is.
Notulen van de ALV van 31 oktober 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Financieel verslag
Cees Brinkhuis geeft een toelichting over het uitgaven/inkomstenoverzicht, zoals gevoegd bij de
agendastukken. Er is over het boekjaar 2017/2018 geen contributie geïnd i.v.m. het batig saldo en
een gering aantal activiteiten (één lid heeft uit principe wel € 15,- betaald).
Er is al jaren een exploitatieoverschot.
Dit jaar is een bijzondere uitgavenpost een bijdrage aan de kosten van het kerstdiner voor eenzame
bejaarden, die anders geen kerst ouden vieren. De genodigden worden voorgedragen door
fysiotherapeuten, huisartsen en de beheerder van het Binnenbos.
Er zijn in het boekjaar 22 nieuwe leden bijgekomen; er waren 4 opzeggingen.
De opzeggingen zullen zo nodig gecorrigeerd worden na het verzenden van de betalingsverzoeken
voor de contributie voor het boekjaar 2018/2019.
De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden.
De ALV keurt de stukken goed bij acclamatie.
In verband met het reglementair aftreden van de huidige kascommissie dient een nieuwe
kascommissie van 2 leden te worden benoemd. Frits Koster stelt zich tijdens de vergadering
kandidaat.
AVG privacy reglement
Dit bij de vergaderstukken bijgevoegde reglement moet beschouwd worden als uitgangsdocument,
dat dat dient om aan de formele wettelijke eisen te voldoen.
Aan de leden wordt gevraagd i.v.m. praktijkervaringen, om eventueel nodig blijkende aanpassingen
aan het bestuur te melden.
Bestuurswisseling
Ton van der Straaten treedt reglementair af en heeft zich niet herkiesbaar gesteld.
Cees Brinkhuis treedt reglementair af en stelt zich wel herkiesbaar..
De voorzitter bedankt Ton voor zijn bijdrage in het bestuur en stelt Pepijn Fluitman voor als nieuw
bestuurslid. Pepijn wordt bij acclamatie benoemd.
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Er lopen nog gesprekken met een ander kandidaat-bestuurslid.
De voorzitter bedankt Frits Koster voor zijn bemiddeling bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden.
Toekomstige activiteiten
De voorzitter maakt melding van het project “Gasloos”.
Enkele leden gaan inventariseren hoe de belangstelling binnen de wijk is om te komen tot een
aardgasvrije wijk, zoals nagestreefd wordt in de gemeentelijke plannen. Daartoe zal onderzoek
gedaan worden bij een 30-tal geselecteerde huizen.
De hiervoor te maken kosten kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente tot een maximum van €
22.000,-.
De gemeentelijke betalingen moeten wettelijk gedaan worden aan een rechtspersoon.
Daarom zal de BVHD deze betalingen, na ontvangst van de gefactureerde bedragen, innen en
uitbetalen.
De BVHD treedt hierin dus alleen op als kassier. De voorzitter heeft hierover afspraken gemaakt met
de uitbetalende gemeenteambtenaren.
Rondvraag
Waarom is het bosje op de hoek van de Oranje Nassaulaan/Hoog Kanje gekapt zonder informatie aan
de direct omwonenden?
De wijkmanager Wim van Keulen geeft een toelichting over de uiteindelijke situatie.
de huidige rotonde op de oranje Nassaulaan blijft intact. Hoog Kanje eb de Pr. Marijkelaan zullen
verder worden aangepast.
Het doel is gewijzigde aansluitingen op de bestaande rotonde.
Door enkele bewoners is bij de gemeente een verzoek ingediend om de Mauritslaan, tussen de
Frederik Hendriklaan en de Amalia van Solmslaan af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.
Na discussie over pro’s en cons, wordt voorgesteld om namens de BVHD een werkgroep te vormen
die een representatief plan gaat opstellen voor de toekomstige verkeersveiligheid in de wijk
(Commissie Verkeer).
Marianne van Praag meldt zich aan als lid van de commissie tijdens de vergadering.
Cees Brinkhuis zoekt assistentie voor het beheer van onze website.
Anneke Tulp meldt zich aan.
Herman Wieringa meldt dat hij geen elektronische post meer ontvangt.
Hij vraagt het bestuur meer aandacht te geven aan de activiteiten m.b.t. de stadslandbouw.
Cees zal zorgen dat Herman weer elektronische post ontvangt.
De voorzitter sluit de vergadering 17.15 uur.
Hierna wordt een Hoge Dennen borrel gehouden.
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