NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)
Plaats
Datum
Beoogde aanvangstijd
Beoogde eindtijd
NB

: DPO-gebouw
: 8 november 2021
: 20.00 uur
: 21.00 uur
: Bijeenkomst is alleen met bestuur i.v.m. COVID-19

1. Opening
Voorzitter Freek Roelandse opent de vergadering
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
UBO - De wijkvereniging is wettelijk verplicht om UBO’s in te schrijven in het UBO register
(kvk.nl/ubo) – regelt secretaris Max Ohlenschlager
3. Notulen ALV 16 november 2021
Notulen zijn goedgekeurd
4. Financiën
• Kascommissie: de commissie moet nog bij elkaar komen.
• Balans, verlies - en winstrekening 2020: jaarrekening bevat een gezond saldo
• Begroting 2021: Begroting is door penningmeester Jochem Blokker opgesteld en
goedgekeurd
5. Bestuursverkiezing
• Voorzitter Freek Roelandse wil per 1 november 2022 de voorzittershamer neerleggen.
NB: Freek blijft wel als vrijwilliger actief. Geïnteresseerden mogen zich melden.
• Bestuurslid Thea de Ridder wil haar werkzaamheden neerleggen. Het bestuur bedankt
Thea voor haar jarenlange inzet met een bloemetje. Ze wordt uitgeschreven in het
KVK. (regelt secretaris Max)
6. Beslissingen
• Volgend jaar willen we weer een BBQ organiseren, eenmalig kosteloos voor leden
(mits de omstandigheden het toelaten). Datum volgt later.
• Volgende ALV: maandag 11 april 2022
7. Vrijwilligers
• Oproep aan de leden: We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers en bestuursleden
gebruiken. Zou je een keer een handje willen helpen? Heb je ideeën of wil je een keer
iets organiseren? Neem gerust contact met ons op.
8. Rondvraag
• Freek Roelandse: Er zijn door vrijwilligers weer bollen geplant. Dank daarvoor! We
hebben bordjes geplaatst met daarop ‘pas op met schoffelen’.
• Freek Roelandse: Communicatie naar de leden willen we verbeteren. We hebben
facebook, instagram en de digitale nieuwsbrief. We willen ook vaker berichten
opsturen naar de krant (regelt secretaris Max). Daarnaast willen we de nieuwsbrief 4 x
per jaar printen en in de bus doen voor de leden die minder actief zijn op social media.
Voorzitter sluit de vergadering

