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Notulen Jaarlijkse Algemene leden Vergadering VvE “ACCOORD” 6 maart 2019 

Yvonne opent de vergadering om 20.00 uur  

   

1) Mededelingen: 

Bericht van verhindering binnengekomen van Dhr. Groen en Kim Boerboom  

Louise Arink is deze avond wat later aanwezig. 

2) Binnengekomen post: geen 

3) Notulen Algemene Leden vergadering 2018 goedgekeurd 

4) Jaarverslag 2018 goedgekeurd 

5) Financiële zaken.  

Door penningmeester opgemaakte stukken 2018 gecontroleerd door Ewald Oeynhausen en 
Herman van Tongeren in orde bevonden. De VvE heeft geen grote financiële reserves, maakt 
wel dankbaar gebruik van een subsidie van NL Doet, gemeente . Kascontrole voor 2019 bestaat 
uit Henk Bastiaan en Herman ban Tongeren. Voorstel van het bestuur om de contributie te 
handhaven met 10 euro per gezin voor 2019 wordt door de alv aangenomen. 

 

6) Aandachtspunten  

Het aanschaffen en in gebruik stellen van de AED is geslaagd, gedurende de afgelopen periode 
is het apparaat al tweemaal opgehaald. Op dit moment heeft de vereniging 24 geschoolde 
AED’ers. Voor deze training is een AED Pop nodig, het bestuur onderzoekt nog of het 
verstandig is om een dergelijke pop aan te gaan kopen. Tevens komt er een inventarisatie van 
mensen die uit de buurt die hier al in geschoold zijn.  

De Buurtapp is primair bedoeld voor veiligheid issues niet voor lief en leed items. 
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Facebookpagina van de VvE gaan we meer inzetten als communicatiemiddel 

Hulp gevraagd bij de diverse activiteiten buurtschoonmaak dag 16 maart start om 10.00  

20 april vrijwilliger gezocht voor de paaseieren zoektocht. 

Buurtfeest vrijwilligers gezocht 

Ondersteuning is verleend aan o.a. Margo Heine wat betreft het verwijderen van het groen langs 
de busbaan. De gemeente wilde alles binnen een binnen een afstand van 2 meter 
weghalen/snoeien.  Mondelinge toezegging van de gemeente dat het mag blijven staan.  

 

Wat betreft punt 8 van de agenda, aanpassen naam van de vereniging. Juridisch blijft het de 
VvE Accoord, in de communicatie streven we ernaar om de naam buurtvereniging accoord te 
gaan hanteren. 

 

7) (her) verkiezing bestuursleden 

Jeffrey van Beek treedt af als secretaris van de VvE (blijft wel aan als algemeen bestuurslid). 
Louise Arink heeft te kennen te geven de taak van secretaris op zich te nemen. Dit betekent een 
uitbreiding van het bestuur naar 5 personen de ALV heeft hier geen bezwaren tegen geuit. 
 

8) Activiteiten 2019 
 
16 maart 2019 buurt schoonmaak dag   
21 april Paas Speurtocht voor de kinderen in de buurt  
Mei fietstocht Age en Chris gaan deze organiseren 
Begin november eten en bowlen 
 
9)Rondvraag/mededelingen 
 
Gemeente Almere gaat de eerste serie van bloembakken leveren voor de Nocturnestraat. 
 
Het is van belang om de WOZ-waarde van de huizen te controleren en eventueel bezwaar in te 
dienen. 
 
 
10)Sluiting 
 
Yvonne sluit de vergadering rond 21.00 waarna er nog tijd en ruimte is voor informele borrel. 
 
 
 
Notulen opgesteld door Jeffrey van Beek. 
 
 

 


