
 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 5 APRIL 2016 

 

 

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

aantal genodigden van harte welkom, waaronder de studenten en begeleider van de 

Christelijke Hogeschool Ede. Zij zullen na de pauze een kleine enquête houden onder de 

aanwezigen. In de komende maanden zullen zij in opdracht van het bestuur een 

steekproefsgewijze  enquête houden onder onze leden. Het bestuur is benieuwd of de 

vereniging nog voldoet aan de wensen van onze leden.  

2. Mededelingen: De secretaris meldt dat 7 leden zich hebben afgemeld alsmede de PvdA en 

Christen Unie. Hij verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. 

3. Ingekomen stukken: geen 

4. Verslag ALV 2015: het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. Wel wordt gevraagd of er 

nog nieuwe cursussen Valpreventie kunnen worden georganiseerd. Deze vraag zal worden 

doorgespeeld naar Sportservice. 

5. Jaarverslag 2015: Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter geeft uitleg 

over de stand van zaken betreffende het Proosdijpark. Er is veel gebeurd, maar de 

eindoplevering heeft nog steeds niet plaatsgevonden. De Werkgroep heeft een gesprek met 

de wethouder gehouden, waarbij deze beloofde de zaak nogmaals te bekijken. Gekeken gaat 

worden hoe er eventueel een oplossing voor de problemen kan worden gevonden. en 

eventueel een oplossing voor de problemen kan worden gevonden. Eén van de leden wijst er 

op, dat de hondenuitlaatplaats al enige tijd niet wordt onderhouden. Dit zal aan gemeente 

worden doorgegeven. 

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

vragen.  Het verslag wordt goedgekeurd. 

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

gedechargeerd.  

8. Begroting 2016: De begroting wordt vastgesteld. De penningmeester geeft nog uitleg over 

een aantal posten. 

9. Kandidaatstelling kascontrolecommissie: de heer Bosch is aftredend en wordt bedankt voor 

zijn medewerking. 

10. Aftredende bestuursleden: Harry Deemter is aftredend en herkiesbaar. 

 

11. Bestuursverkiezing: Harry Deemter wordt herkozen. Verder hebben zich 2 nieuwe 

bestuursleden aangemeld te weten Peter Steinfort Schaap en Marten Kuiper. Ook zij worden 

gekozen. 

 

12. Rondvraag: Gevraagd wordt naar de tijdstippen waarop de verkeersregelaars hun werk doen 

op het kruispunt op de Kastelenlaan. Deze vraag wordt doorgestuurd naar de gemeente. 

Verder wordt gevraagd of er een Schoolzone kan worden ingesteld op de Goudenstein. Het 

is af en toe een chaos daar met aan en wegrijdende busjes.  

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 de enquête van de CHE. 

 

 

Ede, 4 januari 2017 


