Notulen Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Bergerhof

8-3-2016

Aanwezige bestuursleden:
Bianca Versteeg, Willem Rath, Jos Guikers (notulist), Paul van der Wielen (voorzitter)
Aanwezige leden: Aris v.d. Peppel, Jacob Overeem, Jacqueline Rath, Ton Erenst, Alex Dumas, Myrna
Rook en Astrid Scholte
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Opening
Mededelingen
Terugblik 2015 en vooruitblik 2016
Financieel jaarverslag
Ledenbestand
Samenstelling bestuur
Ingebrachte agendapunten
a. Onderhoud groen door Vivare
b. Zonnepanelen (collectief)
c. Buurtapp
d. Partytent aanschaf/verhuur
W.V.T.T.K.
Rondvraag
Afsluiting

1) Opening
De voorzitter opent om 19.40 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld met aanvullingen.
Iedereen stelt zich voor.
2) Mededelingen
De leden Nilay Külci en Dick Noordhoek zijn afwezig met bericht.
Verder zijn er geen mededelingen
3) Terugblik 2015 en vooruitblik 2016
2015 is een succesvol jaar te noemen. Geslaagde activiteiten waren: Paaseieren zoeken, wandeltocht
met picknick, fietstocht en St. Maarten. Aan de andere activiteiten werd door een kleine groep
bewoners deelgenomen. De problemen met de geluidsoverlast bij het pannaveld behoren hopelijk
tot het verleden.
In 2015 is er elke maand een nieuwsbrief verschenen en zijn er 3 sponsors binnen gehaald.
Ook in 2016 worden weer de nodige activiteiten georganiseerd (ongeveer 1 per maand). Wandel- en
fietstochten, straatspeeldag, pannatoernooi enz. enz.
Een Iftar of iets degelijks staat ook weer op de agenda.
Op korte termijn staan de Nationale Opschoondag en paaseieren zoeken voor de deur.
Voorgesteld wordt dat de opschoondag op vrijdagmiddag plaats vindt i.p.v. op zaterdag. Dit i.v.m.
alle sportactiviteiten van kinderen op zaterdag.
Voor de paasactie wordt Huis van Renkum benaderd om vooraf een paasei versiermiddag te
organiseren. Dit jaar wordt bij het zoeken op 2e paasdag een verschil gemaakt tussen kleine en
grotere kinderen. Myrna Rook en Astrid Scholte verzorgen dit jaar de organisatie.

De vergadering geeft enkele aanvullende ideeën voor activiteiten:
Puzzeltocht / speurtocht
Beachvolleybal toernooi
Multiculti dinner
Over 2 jaar viert de vereniging haar eerste lustrum. Om dan wat groter uit te kunnen pakken zullen
extra financiële middelen nodig zijn. Het bestuur roept alle leden op ideeën aan te dragen voor de
werving van extra financiële middelen.
Ook ideeën voor de invulling van het lustrumjaar zijn van harte welkom. Het eerste idee komt uit de
vergadering: FOUTE UUR – ALLES MAG!
Wie volgt!!!
4) Financieel jaarverslag
Alex Dumas en Marie-José Schoon hebben de kas gecontroleerd en akkoord bevonden.
De vergadering merkt op dat de (nog) niet ontvangen contributie opgenomen moet worden in het
jaarverslag. Hier zal in het vervolg rekening mee worden gehouden.
Alex Dumas stelt zich beschikbaar om ook volgend jaar de kascontrole te doen.
5) Ledenbestand
In 2015 is een verdubbeling van het aantal inschrijvingen tot stand gebracht. Een mooi resultaat.
Voor het bestuur het signaal dat we op de goede weg zijn.
Echter niet alle leden hebben de contributie betaald. Hierop zal actie ondernomen worden om het
ledenaantal “zuiver”te krijgen.
De voorzitter vraagt de aanwezige leden hun NAW gegevens te controleren.
6) Samenstelling bestuur
Einde 2015 heeft Nathalie Stoop haar werkzaamheden als secretaris van de vereniging moeten
beëindigen wegens verhuizing. Daarnaast hebben Paul van der Wielen en Willem Rath hun termijn
van 3 jaar er op zitten. Paul en Willem stellen zich beide herkiesbaar en Myrna Rook stelt zich
beschikbaar als nieuwe secretaris van de vereniging. De vergadering gaat unaniem akkoord met de
herbenoeming voor 3 jaar van Paul(voorzitter) en Willem(bestuurslid) en met de benoeming voor
3 jaar van Myrna als secretaris.
En check in de statuten van de vereniging maakt duidelijk dat de aanwezige vergadering voldoende is
om deze besluiten te nemen.
7) Ingebrachte agendapunten
a. Onderhoud groen door Vivare
De bewoners die hun ééngezinswoning huren van Vivare betalen elke maand 3 euro
voor het onderhoud van het groen aan de buitenzijde van de erfafscheiding. Tot op
heden is nog geen onderhoud gepleegd terwijl daar wel voor betaald is. Voorstel is
om hierover met Vivare in gesprek te gaan. Vooraf wordt een inventarisatieronde bij
de bewoners gehouden.
b. Zonnepanelen (collectief)
Astrid Scholte heeft het bestuur gevraagd bij de bewoners van de wijk te peilen of er
behoefte bestaat aan de plaatsing van zonnepanelen. Wanneer meerderen
belangstelling hebben is een collectieve aanschaf wellicht een optie. Het bestuur zegt
toe deze inventarisatie via de nieuwsbrief te doen.

c. Buurtapp
In navolging van het initiatief in Oosterbeek vraagt het bestuur aan de vergadering of
de inzet van een buurtapp toegejuicht wordt. De vergadering stemt volmondig in
met de oprichting van een buurtapp. Wijkagent Piet Enklaar zal worden uitgenodigd
om hierover te praten.
d. Partytent aanschaf / verhuur
Binnen het bestuur leeft het idee een (goede) partytent aan te schaffen voor gebruik
bij activiteiten. Daarnaast kan de tent verhuurt worden, waarmee extra inkomsten
voor de vereniging worden gegenereerd. De mening van de vergadering wordt
gevraagd. Uit de vergadering komt het voorstel om te informeren naar subsidie
mogelijkheden bij de gemeente of sponsoring door het bedrijfsleven. Ook wordt de
mogelijkheid van een legertent geopperd. Die zijn steviger. Wordt vervolgd.
8) W.V.T.T.K.
Myrna Rook meldt dat naast de stalen trap hagen zijn geplaatst. Praktijk is nu dat mensen
met honden door de hagen lopen omdat veel honden niet van de trap af durven. Graag
aandacht hiervoor.
Het bestuur wil graag bewoners mobiliseren om activiteiten te organiseren / begeleiden
maar krijgt dit moeilijk van de grond. Het advies wordt gegeven om specifieke taken /
opdrachten te omschrijven bij de werving. Het advies wordt ter harte genomen.
9) Rondvraag
Jos Guikers vraagt wat de vergadering vindt van het idee om met de jaarwisseling oliebollen
te gaan verkopen, om zo de clubkas te spekken. Buiten de praktische zaken geeft men de
voorkeur aan iets anders. Bijvoorbeeld pannenkoeken eten.
10) Afsluiting
Paul van der Wielen bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om
22.00 uur.

