
Verslag Algemene Ledenvergadering “De Buurt” maandag 11 maart 2013 

Aanwezig bestuur: Willem Trouwen, Marry Vledder, Piet vd Zwet, Anita van Vliet, Ria Keijzers, Marion ter 

Stege. 

Aanwezig leden: David Mosies, Jan Keijzers, Erik Sanders, Greet Galekop. 

Afmeldingen: Lonneke Poels, William Daalderop, Greet en Gerard vd Elst, Henk en Marijke Soet, Lonie vd 

Laan, Ada Harkema. 

1. Opening: Om 20.00 uur opent Anita van Vliet (voorzitter) de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

van buurtvereniging “de Buurt” en heet iedereen welkom.  

2. Mededelingen: Voor de mozaïek activiteit is 1 tekening binnen gekomen van Len Bellekom. Zij 

heeft een prachtige tekening gemaakt van Beatrix en Willem Alexander. De tekening moet nog wel 

versimpeld worden. 

3. Notulen vorige vergadering: er is besloten om deze tijdens de vergadering niet te behandelen. 

Degenen die hem nog willen nalezen kunnen dit doen op de site. Hij dateert van 10 oktober 2011. 

4. Ingekomen stukken: Lonie vd Laan heeft een kaartje gestuurd om zich af te melden voor deze 

vergadering. 

5. Jaarverslag van de secretaris: het verslag is een opsomming van alle activiteiten die afgelopen 2 

jaar geweest zijn. Het is de bedoeling dat een algemene ledenvergadering elk jaar plaatsvindt. We 

streven hier wel naar. Het jaarverslag is na te kijken op de site. 

• De algemene ledenvergadering is verplaatst naar maandag 11 maart 2013 

• De Burendag is geschrapt omdat we ook een zomerfeest gaan organiseren in juni, zou 

dubbelop zijn. 

• Een nieuwe activiteit: een bierproeverij, deze gaat plaatsvinden in oktober. 

Er zijn verder geen vragen betreffende het jaarverslag en wordt goedgekeurd. 

6. Jaarverslag van de penningmeester: er is besloten om de boodschappen en de activiteiten apart te 

benoemen. Op deze manier krijgen we een duidelijker beeld wat er nu daadwerkelijk wordt 

uitgegeven aan boodschappen en activiteiten. Het verslag ziet er goed en duidelijk uit. Mathilde vd 

Eijk is langs geweest voor de kascontrole. Zij heeft de kas goedgekeurd.  De volgende kascontrole 

zal uitgevoerd worden door Greet vd Elst en Jan Keijzer. 

7. Bestuursverkiezing: Ria Keijzer heeft zich kandidaat gesteld. Piet vd Zwet, Marion ter Stege en 

Willem Trouwen zijn hertredend, en hebben zich herkiesbaar gesteld. Niemand is tegen. 

8. Rondvraag:  

• David Mosies: er worden bomen en struiken gekapt bij de oude gasfabriek. Het is niet 

duidelijk waarom. Bij de 3
de

  Loosterweg zijn ook bomen gekapt. Ook hier is het niet 

duidelijk waarom. 

• Verkeerssituatie aan de 2
de

 Loosterweg : er wordt vooralsnog niets aan gedaan. Met name 

de bussen moeten nog regelmatig keren in de Spoorlaan en er wordt te hard gereden. 

• Greet Galekop: zijn er al acties ondernomen naar de toekomstige bewoners van ’t Zand? 

Hier is vooralsnog niets mee gedaan, maar het is zeker de bedoeling dat dit wel gaat 

gebeuren. 

 

Anita van Vliet bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. Alle aanwezigen worden van harte 

uitgenodigd nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Deze laatste 

wordt aangeboden door de vereniging. 

 

Marion ter Stege 

“de Buurt” Maart 2013 


