
 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 7 APRIL 2015 

 

 

1. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij heet verder een 

aantal genodigden van harte welkom. 

2. Mededelingen: De secretaris meldt dat 2 leden zijn overleden . Hij verzoekt de aanwezigen 

de presentielijst te tekenen. Marieke Smeenk wijst op de cursus Valpreventie, die binnenkort 

zal worden georganiseerd door Sportservice en waarvoor men zich kan opgeven. 

3. Ingekomen stukken: 2 afmeldingen 

4. Verslag ALV 2014: het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. Opnieuw wordt gevraagd 

om de 30-km zone duidelijker aan te laten geven. Dit punt wordt meegenomen door Robert 

van Rheenen. Het bestuur zal kijken of er een verkeersactie kan worden georganiseerd in 

verband met het te hard rijden door de wijk. 

5. Jaarverslag 2014: Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

6. Financieel jaarverslag: De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers en beantwoordt 

vragen.   

7. Verslag kascontrolecommissie: De controle is goed verlopen. De penningmeester wordt 

gedechargeerd.  

8. Begroting 2015: De begroting wordt vastgesteld. Leon Borgers vertelt dat de 

Kinderboerderij het bedrag zal besteden aan educatieborden en toont een voorbeeld. De 

vergadering vindt het een goed initiatief. De penningmeester geeft nog uitleg over een aantal 

posten. 

9. Kandidaatstelling kascontrolecommissie: Dhr. Van Pommeren stelt zich kandidaat. 

10. Aftredende bestuursleden: Afscheid wordt genomen van Jan de Greef. Er zijn geen nieuwe 

kandidaten. 

 

11. Bestuursverkiezing: Kees Sintnicolaas word herkozen. Verder wordt de heer van Pommeren 

benoemd in de kascontrolecommissie. 

 

12. Rondvraag: Er wordt aandacht gevraagd voor het fietspad langs de Juliana van 

Stolbergschool en de aansluiting op de rotonde. Dit punt wordt meegenomen bij de aanpak 

van het park. Milka wijst nog op de intekenlijsten voor collectieve aankoop van 

zonnepanelen en vrijwilligers voor de Heemtuin. De niet-aanwezige ontvangen een brief of 

een e-mail. 

13. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de 

aanwezigen uit tot het bijwonen van de bijeenkomst over het Proosdijpark. 

 

 

Ede, 10 februari 2016 


