Notulen algemene ledenvergadering 30 januari 2018
Charley opent de avond en heet alle 17 bewoners die gekomen zijn welkom. Ook bedankt hij Henri,
die gaat verhuizen, voor zijn inzet van de afgelopen jaren als penningmeester.
Elmar gaat verder met zijn verhaal over het bestuur. Hij doet een dringend oproep voor meer leden,
tot maximaal 7 mensen. Wat bestuurslid zijn inhoudt wordt later uitgelegd. We zijn in ieder geval o.a.
op zoek naar een penningmeester en secretaris.
Henri geeft inzicht in de financiën over 2017. Iedereen is het eens met de €7,50 contributie voor
2018.
Wim houdt een terugblik over 2017. Hiervan zullen bewoners een verslag in de bus krijgen. Op de
vorige ledenvergadering is een voorstel gedaan voor een thema avond. Deze is niet doorgegaan
vanwege te weinig animo.
Er is overleg geweest met MVGM. Een vraag van een bewoner hierover is of de huurprijs tot een
maximum te bedingen is. Voor een antwoord hierop kun je terecht bij de huurcommissie. Voor zover
bij ons bekend doet MVGM wat ze wettelijk moeten doen qua huur, ze zijn daarin betrouwbaar. Ook
werd er in de wijk gesproken over onduidelijkheid bij het verlaten van een woning. Op de website
staat een folder met info daarover. Een voorval over het verlaten van een woning is in het overleg
met MVGM besproken. MVGM gaf aan dat dit om een miscommunicatie ging.
Er komt nog een vraag over de slakkenkit. Inmiddels is bij twee huizen de kit vervangen. Dit probleem
moet altijd individueel gemeld worden bij de verhuurder.
Charley vertelt nogmaals hoe belangrijk het is dat er nieuwe bestuursleden komen, omdat anders de
vereniging er mee zou moeten stoppen. Tot slot wordt er gekeken naar de website, met
complimenten voor Peter. Peter geeft ook aan dat als er bewoners zijn die graag dingen terug willen
zien op de site ze hem altijd mogen mailen op mailadres vanpolpe@xs4all.nl
Rondvraag?
Er wordt geen gebruik gemaakt van de algemene rondvraag, een individuele vraag wordt gesteld aan
één van de bestuursleden.
De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
Aanvulling 20 februari 2018:
Nieuwe bestuursleden:
Na de algemene ledenvergadering hebben de volgende personen zich gemeld als bestuurslid van de
vereniging:
- Mevr. Maja Penders
- Dhr. Jan van den Boom (penningmeester)
- Dhr. Martijn Niessen
Door de aanmelding voor het bestuur van bovengenoemde personen kan de vereniging (voorlopig)
blijven bestaan.

