
 
 

Notulen  ALV Wijkvereniging StroomEsch - 22 maart 2022.doc 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Stroom Esch, 

dinsdag 22 maart 2022 

Aanwezig: Frans Edelijn, Harry ten Berge, Teun van Mechelen, Henk Beltman, Gea van 

Vegchel (notulen) zijnde de bestuursleden, Reiny Klaassen (aspirant 

bestuurslid), Gerrit Aalderink en Agnes Borggreve (kascontrole commissie). 

Afwezig (m.k.): Monica Dost 

1. Opening 

Welkom aan alle aanwezigen. 

Deze avond zullen de jaarvergaderingen van 3 jaar (2019, 2020 en 2021) besproken 

worden. Ivm COVID-19 hebben wij de ALV van 2019 en 2020 niet eerder kunnen 

houden. 

Nav de nog steeds aanwezige COVID-19 wordt dit een beknopte vergadering zonder 

extra activiteit. 

 

2. Mededelingen en post 

Er zijn geen mededelingen en er is geen ingekomen post. 

 

3. Vaststellen agenda 

Er zijn geen toevoegingen voor agenda, de agenda is vastgesteld. 

 

4. Notulen jaarvergadering d.d. 19 maart 2019 

Notulen zijn, onder dankzegging, goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag secretaris (ter vergadering / later op website) 

Uit de jaarverslagen van 2019, 2020 en 2021 zijn enkele activiteiten beschreven door 

secretaris. 

In 2019 zijn de standaard activiteiten georganiseerd en was er veel belangstelling. 

Het bestuur van de wijkvereniging kreeg in dat jaar het beheerover het zaaltje de 

Wanne en er zijn 3 beheerders aangewezen die de contacten met de gebruikers van 

het zaaltje hebben. 

 

In 2020 en 2021 konder er door de maatregelen omtrent COVID-19 meerdere 

activiteiten niet georganiseerd worden. Tevens zijn er minder vergaderingen 

gehouden. 

Uit het beknopte jaarverslag enkele hoogtepunten voorgelezen door secretaris. 

 

Helaas de laatste 2 jaar niet de actieve vereniging, die we normaal zijn. 

 

6. Jaarverslag penningmeester (ter vergadering) 

De beknopte jaarverslagen zijn gedeeld door penningmeester. 

2019 is normaal verlopen. Er is een gunstiger resultaat dan begroot. 

 

2020 is een bijzonder jaar geweest. Het is heel positief afgesloten. 

Alle inkomsten van de leden zijn op de reserves geboekt. De wijkkrant is 1 x 

doorgeschoven naar 2021. 

 

2021 hebben we wat extra uitgaven gehad. Voor de wijkkrant waren alleen uitgaven, 

geen inkomsten. Toch is het jaar afgesloten met € 700 op reserves. 

 

Daarnaast is vanuit werkgroep 50+ een jaarverslag opgesteld mbt 2020/2021. 
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7. Verslag kascontrole-commissie over 2019, 2020 en 2021 (ter vergadering) 

2019 is kascontole door Esther Baart en Jan Blom uitgevoerd. Het document voor 

decharge van penningmeester is door hen getekend. 

2020 en 2021 is de kascontrole gedaan door Gerrit Aalderink en Agnes Borggreve. 

Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. 

 

Voor beide jaren is de decharge van de penningmeester gegeven ter vergadering. 

 

8. Benoeming leden kascontrole-commissie 2022 

Voor 2022 zijn Gerrit Aalderink en Agnes Borggreve nogmaals de kascontrole 

commissie. 

 

9. (Concept) jaarkalender 2022 

Er is een concept van jaarkalender opgesteld. Omdat nog niet alle activiteiten bekend 

zijn, moet deze nog verder aangevuld worden. 

De 50+ activiteiten moeten nog toegevoegd. Een aantal zijn tijdens vergadering 

aangegeven, een aantal zijn nog niet bekend. In principe de 1-na-laatste donderdag 

van de maand. 

Na aanpassing wordt jaarkalender in volgende bestuursvergadering besproken en kan 

deze vastgesteld en op de website geplaatst worden. 

 

10. Begroting 2022 (toelichting ter vergadering) 

Bij begroting 2022 worden ook nog reserves genoteerd. 

Bij de werkgroepen gaat de eiren zoeken activiteit niet door, dus dat geld wordt niet 

uitgegeven. 

De inkomsten van contributie loopt iets terug. 

 

11. Bestuur mutaties 

Overzicht van bestuursmutaties van 2020 / 2021 en 2022. 

a. Aftredend en herkiesbaar 2020: 

• Gea van Vegchel 
Aftredend en herkiesbaar 2021: 

• Henk Beltman 

• Frans Edelijn 

• Teun van Mechelen 
Aftredend en herkiesbaar 2022: 

• Harry ten Berge 
Iedereen blijft in het bestuur. 

b. Aftredend en niet herkiesbaar (2020): 

• Lia Beunders 
Aftredend en niet herkiesbaar (2021): 

• Monica Dost 
Er moet nog officieel afscheid genomen worden van bestuursleden. 

c. Nieuwe kandidaat 2021: 

• Reiny Klaassen (algemeen lid) 
Vanaf vandaag treed Reiny toe tot het bestuur. 
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12. Rondvraag en sluiting 

• Repair Café 

Agnes gaf aan dat zij vond dat het bij de laatste Repair Cafés wat rommeliger 

is en niet iedereen weet hoe te handelen, oa met ontvangst personen, etc. 

Zijn aantal nieuwe personen bij. Afgesproken is dat iemand van bestuur de 

eestvolgende bijeenkomst te kijken en misschien tips kan geven hoe dag in te 

delen en waar alles te vinden is / hoe het werkt in keuken, etc. 

• Gymochtend 

Het aantal deelnemers wordt minder, kan er vanuit de wijkvereniging reclame 

gemaakt worden? 

Kosten € 20,00 per maand, wordt gehouden op maandag ochtend om 10:00 

uur. 

Het is gym o.a. op de stoel, ook bekend onder “ouderen in beweging”. 

Aanmelding bij Ingrid Beukers. 

Afgesproken dat Frans zorgt voor een oproep in krant, website en facebook. 

 


