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Notulen Jaarlijkse Algemene leden Vergadering VvE “ACCOORD” 7 maart 2018 

Herman opent de vergadering om 20.00 uur  

   

1) Mededelingen: 

Bericht van verhindering binnen gekomen van Ricardo Masso en Dhr. Groen 

2) Binnengekomen post, geen 

3) Notulen Algemene Leden vergadering 2017 na enige aanpassingen 
goedgekeurd 

Herhaalde oproepen verkiezing nieuwe voorzitter heeft geen reacties opgeleverd. 

4) Jaarverslag 2017 

Wederom diverse activiteiten met succes georganiseerd waaronder, buurtfeest, schoonmaak dag, 

kerstman aan de deur met een presentje. 

5) Financiële zaken.  

Door penningmeester gemaakt batig saldo kas 2017 gecontroleerd door Kim en akkoord bevonden. 
Kascontrole 2018 bestaat uit Ewald en Herman. Op de reserve lijst Age Vlug. Voorstel van het bestuur om 
de contributie te verhogen naar 10 euro per jaar per 2018 Wordt door de ALV aangenomen. 

6) Aandachtspunten/onderhoud woningen  

Vraag van Kim dakpannen staat van onderhoud ze vergruizen, conclusie van de meeste leden voorlopig 
nog niets aan doen. Voor ventilatie zaken een tip, de firma Feenstra levert een goed kwaliteit voor een 
correcte prijs.  Nog een welgemeend advies. Nuon energie rekening mogelijkheid om korting van 5% te 
krijgen bellen schijnt voldoende te zijn tevens aanmelden via mijn Nuon exclusief levert spaarpunten op. 
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7) (her) verkiezing bestuursleden 

Herman treedt af na 8 jaar voorzitter te zijn geweest. 
Yvonne Bastiaan stelt zich beschikbaar en wordt door de leden gekozen als nieuwe voorzitter 
Bert treedt terug als gedeeld voorzitter, blijft wel aan als algemeen bestuurslid. 
Tevens heeft onze penningmeester Ricardo Masso zijn functie neergelegd. 
Paul Mansvelt stelt zich beschikbaar als nieuwe penningmeester, door de aanwezige leden benoemd en 
aangenomen. 
 

8) Activiteiten 2018 
 
24 maart 2018 schoonmaak dag   
2    april Paas Speurtocht voor de kinderen in de buurt  
15 april whisky proeverij  
Mei fietstocht Age en Chris gaan deze organiseren 
23 juni midzomer avond 
Begin november eten en bowlen 

 
9)Rondvraag/mededelingen 
 
Buurt whatsApp groep is actief gelieve alleen te gebruiken voor veiligheid issues. 
Mevr. Scholte meldt dat haar dochter geen bericht van lidmaatschap heeft ontvangen. 
Bij betaling contributie graag het woonadres vermelden. 
 
10)Sluiting 
Herman sluit de vergadering rond 22.00 waarna er nog tijd en ruimte is voor informele borrel. 
 
Actiepunten: 

Actie d.d.  Omschrijving  Door Klaar voor

22 maart  Leden administratie in boekhoud pakket Paul 10-05-2078

7 maart   Mailing lijst testen  Jeffrey  30‐07‐2017 

       

       

     

     

 


