
Verslag van de Algemene Leden vergadering van 15 maart 2023 

 

Locatie:    All-In hairstyling, Koolzaadweg 1, Almerere. 

Aanvang: 20:00 uur 

Aanwezig: Bert Roest , Monique van Dijk, Jan Petersen, Ingrid Petersen, Petra Sodekampf, Ruud 

Petersen, Hinke Sandburg, Bart Overmars, Ceciel v. Lammeren, Kees v. Lammeren, Vincent 

Klarenbeek, Sam Nazir, Jopie Buddelmeijer, Chris Buddelmeijer, Age Vlug, Henk Bastiaan, Veroon en 

Ewalt Oeynhausen, Marcel Nieuwendijk, Paul Mansvelt, Yvonne Bastiaan 

Afwezig z.b.: Jeffrey van Beek. 

Notulen: Y. Bastiaan 

1. Opening; Yvonne heet iedereen welkom en is blij dat er een flinke opkomst is. Tevens biedt 

zij excuses aan voor het verkeerd verzenden van de agenda( i.v.m. privacy regels) 

2. Het jaarverslag, dat eerder toegestuurd is, komt ter sprake: Geen vragen wel complimenten 

voor de vele activiteiten 

3. Financieel verslag:  Er zijn vragen over de posten van bloembakken en vereniging die door 

elkaar lijken te lopen. Dit is intussen gecorrigeerd door er aparte overzichten van te maken. 

Tevens is de kascommissie bij elkaar geweest en heeft de stukken bekeken en goed 

bevonden; zij vragen dan ook de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen . 

Dit wordt gedaan. De contributie blijft gehandhaafd op 15 euro. Dankzij de vele potjes die 

Paul weet aan te schrijven kan dit zo blijven.  

4. Oproep nieuwe kascommissieleden: Marcel Nieuwendijk en Age Vlug. Reserve: Vincent 

Klarenbeek. 

5. Oproep nieuwe bestuursleden: Ceciel van Lammeren wordt zonder bezwaren gekozen tot 

secretaris. Verder melden Petra Sodekampff en Ruud Petersen zich aan als extra 

bestuursleden. Blijft de vraag naar wat jongeren om toe te treden tot het bestuur. 

Zeker ook omdat we nu intussen 108 leden hebben. Wat dat betreft heeft het bestuur zich 

als volgt uitgesproken: we werven niet actief voor leden. Mensen mogen aansluiten als ze 

binnen ons doelgebied liggen, maar we promoten het niet. We willen niet te groot worden. 

6. AED en voortgang: Er komen weer cursussen aan. De AED moet volgend jaar gecontroleerd 

worden. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. 

7. Wat verder ter tafel komt: ingezonden brief: Kim Boerboom; zijn ergert zich aan de negatieve 

toon op de appgroepen. Yvonne gaat met haar in overleg. 

8.  Rondvraag: Hinke Over het bezwaar maken tegen de WOZ waarde( collectief) 

Dit kan  niet i.v.m. het feit dat elk huis anders is qua onderhoud etc. Dus zelf doen. Age geeft 

nog even aan dat je vooral moet letten op de oppervlakte die de gemeente aan je huis 

koppelt. Dit klopt zeker niet altijd.  Bart: Je huis wordt door een hogere WOZ waarde ook 

meer waard en je krijgt er van de gemeente ook diverse diensten voor terug. 

Marcel: het scheelt per jaar maar een paar tientjes in de belasting. 

Age wil graag in dit jaar een whisky/ bier proeverij organiseren. 

Chris: mist de planning van de activiteiten van dit jaar; Is in de nieuwsbrief vermeld. 

Bart: wil graag een muziekmiddagje organiseren in zijn tuin. 

Er komt ook een high tea voor mensen die er even uit moeten. Datum nog niet vastgesteld. 

Ook wordt er gevraagd om excursies en de fietstocht. 

9. Sluiting: Yvonne sluit de vergadering om 21.00 uur en bedankt alle aanwezigen en de 

gastvrouw/ gastheer voor het beschikbaar stellen van  de ruimte. 

 


