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Verslag algemene ledenvergadering op donderdag 23 februari 2017 bij Wim Tijbosch
Aanwezig: 4 bestuursleden en 5 leden. Bericht van verhindering: Peter Pfeiffer en Erik van Velzen.
1. Opening
- De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Verslag algemene ledenvergadering 3 maart 2016
- Een van de leden vraagt waarom soms alleen een telefoonnummer op de WhatsApp-groep wordt
vermeld. Dat komt omdat een naam alleen zichtbaar is als het gaat om iemand wiens gegevens in de
eigen contacten staan, of als de naam door betrokkene zelf in het profiel is opgenomen. Afgesproken
wordt om in de WhatsApp-groep een oproep te doen om de eigen naam in het profiel op te nemen.
- Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Terugblik 2016
- De voorzitter constateert dat er weer veel gebeurd is in 2017: de ontwikkelingen rond de HOM en de
reactie van de vereniging op de plannen (i.v.m. de geluidsoverlast, verkeersdruk, parkeeroverlast en
luchtvervuiling), de Actiegroep DoeNietZoMall, de sloop van de AMG Schmidt en de komst van het
IKC, het vandalisme in het afgelopen jaar (bekraste auto’s, gestolen auto’s, gestolen airbags). Maar
ook de viering van het 40-jarig bestaan (het boekje ‘40 jaar Albertshoven’ en het feest in de Sniep), de
acties rond verduurzaming (vloerisolatie en spouwmuurisolatie), het ophangen van de vleermuiskasten, de nieuwsbrief die 5 keer verscheen, de informatie-uitwisseling via de website, de Facebookgroep en de WhatsApp-groep, de Tool-o-theek die weer goed gebruikt is, de activiteiten van de Kidsclub (Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas) en van de Pensionado’s, die de wijk schoon hielden.
- Er waren in 2017 182 leden.
4. Financieel verslag 2016
- De voorzitter meldt dat de kascommissie de boeken en bescheiden heeft gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester geeft een toelichting. Door de subsidie van € 2.000 heeft het lustrumboek
eigenlijk maar € 47,- gekost. Het financieel verslag wordt goedgekeurd.
5. Begroting 2017
- De penningmeester geeft een toelichting. De begroting wordt goedgekeurd.
6. Benoeming Liselotte Gips
- Liselotte wordt bij acclamatie benoemd. Liselotte neemt het voorzitterschap van de vergadering over.
7. Activiteiten en belangenbehartiging 2017
- Gesproken wordt over mogelijke activiteiten: de voorjaarsactiviteit op 9 april (tussen 15.00 en 18.00
uur, voor ouders en kinderen, oud-Hollandse spellen), vleermuizen kijken, wilgen knotten, kinderen
zwerfvuil laten meeprikken met de Pensionado’s. Het bestuur en de Kidsclub werken dit verder uit.
- Het bestuur is in overleg met de gemeente om de mogelijkheden rond nieuwe bestrating te bezien.
Die is erg slecht, mede door de bomenkap en de recente werkzaamheden van Stedin. Gesproken is
over het maken van 2 begrotingen (i.v.m. eventuele extra kosten voor behoud van de karakteristieke
kinderkopjes) en de koppeling aan duurzaamheid en beter waterbeheer (en daartoe overleg met het
Hoogheemraadschap). Het bestuur werkt dit verder uit.
8. Ontwikkelingen rond IKC en HOM
- Een van de bewoners heeft op de WhatsApp-groep opgeroepen om bezwaar te maken tegen de kap
van enkele bomen aan de Nesciohove (i.v.m. wegverbreding en vergroting verkeersveiligheid bij het
IKC). Geconstateerd wordt dat de gemeente soms wat ongelukkig is in de communicatie. Zo wordt
m.b.t. de kap niet aangegeven dat er meer bomen terugkomen dan worden gekapt.
- De planning rond het IKC is dat in april wordt gestart met de bouw. Op 6 maart is een informatieavond.
- De ontwikkelingen rond de HOM worden besproken. Inzet van de actiegroep is te streven naar gedegen onderzoek en gedegen metingen en dan pas volgende stappen zetten. Via Liselotte, die lid is van
de actiegroep, is de vereniging aangehaakt en kunnen de leden worden geïnformeerd.
9. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting
- Een van de aanwezigen meldt dat hij gaat inventariseren wat de opbrengst is van de zonnepanelen.
- Een van de aanwezigen informeert naar mogelijkheden tot gezamenlijk inhuren van een hoogwerker.
Diverse opties worden besproken (bediend of zelf bedienen, breed of smal i.v.m. de goten aan de
achterzijde, combineren met ophangen van de kraamkasten voor vleermuizen etc.). Afgesproken
wordt dat een oproep wordt gedaan in de Nieuwsbrief om te kijken of er voldoende interesse is.
- De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur.
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