Notulen Algemene Leden Vergadering BWV Bergerhof
Datum: 7 maart 2017
Locatie: Huis van Renkum
Aanwezig: Paul van der Wielen (voorzitter), Jos Guikers, Myrna Rook (secretaris), Bianca
Versteeg, Willem Rath. Jacob (lid) Aris (lid)
Afmeldingen: Nilay, Alex, Bert, Astrid, Maaike, Marie Jose, Mona
1.Opening
2. Mededelingen
3.terugblik jaar 2016 en voorruitblik 2017
4.Financieel jaarverslag 2016
5.Ledenbestand
6.Samenstelling bestuur 2016-2017
7. Door leden in te brengen
 Financiën
 Wensen/ ideeën
 Hulp vrijwilligers
8. Door leden in te brengen agendapunten
9. W.V.T.T.K.
10.Rondvraag
11. Afsluiting

1.Opening
Paul heet iedereen van harte welkom en vindt het fijn dat er tenminste twee leden zijn. Hoewel
er gehoopt was op meer leden, zijn we blij me de twee trouwe leden, die elke keer aanwezig
zijn.
2. Mededelingen
Geen mededelingen
3. Terugblik 2016, vooruitblik 2017





Trots melden we dat er een toename van leden is. Helaas hebben we ook een aantal
leden uit het bestand moeten halen ivm het uitblijven van de betaling. Ook zijn er een
aantal leden verhuisd. Toch hebben we nog steeds meer als 50 leden.
Spijtig is dat het fietsen en wandelen weinig reacties oplevert, terwijl hier juist om
gevraagd was door de leden.
De kinderactiviteiten lopen wel zeer goed. Elke keer komen en er meer kinderen en met
de samenwerking met het Huis van Renkum hopen we dit verder uit te breiden.
De eerste Burendag was succesvol en we hopen er een traditie van te maken.





Het Pannatoernooi werd als erg leuk ervaren, hopelijk melden zich dit jaar nog meer
mensen aan. Het idee is om ook via de voetbal vereninging van Redichem te flyeren.
Wellicht is een 18 + versie ook een leuk idee, of een ouder en kind versie. Daar denken
we nog over na.
Er wordt ook een beach volleybal toernooi geopperd, ook hier gaan we naar kijken.
Dit jaar mochten we geen kerstboom plaatsen, we zijn nu in overleg met de gemeente
om hiervoor een oplossing te vinden. In eerste instantie werd een put voor een
kerstboom geweigerd, maar wellicht willen ze dit heroverwegen. We blijven in overleg.

4. Financieel jaarverslag 2016






Geen vragen over het financiële verslag door de controle commissie.
Alle leden hebben betaald.
Huis van Renkum sponsort niet meer in geld, maar in het gebruik van hun ruimte/
materiaal. Dit gaat in overleg.
Nina Welzijn sponsort ons wel
We willen sponsoren gaan zoeken via een speciale nieuwsbrief. Onze financiën zijn iets
toegenomen en we hopen dat dit volgend jaar ook zo zal zijn, in aanloop naar het
lustrum.

5. Ledenbestand




Zoals eerder gemeld net boven de 50, hopelijk komen er dit jaar weer een aantal nieuwe
leden bij.
We willen de zero- plus woningen ook gaan benaderen om lid te worden en de nieuwe
huizen op de Europalaan.
Voor de buurtapp hoef je geen lid te zijn en we hebben daar nu al 67 leden. De app
werkt goed.

6. Samenstelling bestuur 2016-2017
Bestuur blijft zo, mocht Paul ander werk vinden dat niet meer te combineren is met zijn
werkzaamheden dan moeten we wellicht voor zijn positie iemand anders zoeken.
7. 1e Lustrum 2018






Rene landmanvragen of hij betrokken wil worden in de planning
Via een speciale nieuwsbrief sponsoren zoeken voor Lustrum, om iets leuks te doen zijn
er echt extra middelen nodig
Op tijd starten met organiseren!
Wellicht kunnen we Dhr, Jager of Dhr. Hooijer vragen of zij ons wil helpen
Tenthuur navragen bij de Carnavalsvereniging

8. Door leden in te brengen agenda punten
Geen
9. W.V.T.T.K.
Buurtapp heeft goed gefunctioneerd, is succesvol. Politie gaf naar aanleiding van de laatste
melding wel aan dat het van belang is dat de oorspronkelijke waarnemer zelf belt.

10. Rondvraag





Hondenpoep geeft veel overlast in de wijken, meerdere mensen hebben geklaagd.
Over de bouw van de zero-plus woningen is veel geklaagd. Op klachten van de
bewoners zelf wordt niet gereageerd en zo ook niet op onze brief.
De bouwers worden als erg onbeleefd ervaren en er lijkt geen enkel begrip vanuit hun
kant.
We zullen nogmaals aandacht vragen voor de klachten.
Op klachten bij de Europalaan bouw werd adequaat gereageerd en er werd echt oprecht
getracht overlast te vermijden.

11. Afsluiting
Om 21:00 wordt de vergadering gesloten en de voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar
aanwezigheid.

