
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 

Dinsdag 25 juni 2019 om 20:00 uur | Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 

 

Aanwezig: 12 leden. Bericht van verhindering ontvangen van Rob Ton, Christien Jekel en Gerard Peet. 

1. Opening door Danny van Kooi (voorzitter). Danny licht toe waarom deze tweede 

jaarvergadering nodig was. Egbert Leijdekker heeft de bestuursvergadering bijgewoond en 

een en ander is opgelost. 

2. Financieel verslag 2018 en begroting 2019. 

Er worden een paar vragen gesteld: Ineke Marx informeert naar het aantal leden dat de 

Koerier op papier ontvangt. Dat zijn er best veel, sommige mensen hebben graag een 

papieren exemplaar in handen. We proberen wel in dit jaar een inhaalslag te maken naar 

meer digitale verspreiding. Ineke vraagt ook naar de spaarrekeningen van ASN en ING. Egbert 

Leijdekker verklaart dat de ASN-rekening is opgeheven om kosten te besparen. 

Rick Fokker vraagt naar de advocaatkosten. Die blijken al in 2017 te zijn betaald. Ook 

informeert hij naar het hoge aantal royementen in 2018. Wij betreuren dat ook, maar 

kunnen niet achter de mensen aan blijven lopen. Mensen die niet minimaal € 1,83 betalen, 

worden geroyeerd. 

Roel Luyer merkt op dat de stapeltjes Koeriers steeds kleiner worden. Er zijn veel bejaarde 

lezers, ieder jaar overlijden er een aantal. Hij merkt ook op dat er nog veel geld beschikbaar 

is, ondanks de hoge advocaatkosten. Er is duidelijk een goed financieel beleid gevoerd door 

het vorige bestuur. 

Wat betreft de begroting wordt gevraagd of de inkomsten niet te hoog zijn begroot. Het 

bestuur vertelt nieuwe leden te gaan werven onder de nieuwbouw-bewoners.  

De kascontrolecommissie stelt bij monde van Carolien Jansson voor om het bestuur decharge 

te verlenen. De ALV verleent dit met applaus. Carolien tekent de stukken. 

3. Verkiezing kascontrolecommissielid.  

Roel Luijer wordt gekozen tot nieuw kascontrolecommissielid. Ineke Marx wordt het nieuwe 

reservelid van deze commissie. 

4. Rondvraag. 

Er worden geen punten ingebracht voor de rondvraag. 

5. Sluiting vergadering. 

Danny bedankt alle leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

 


