Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens
21 februari 2007, van Schendelhove 9
Aanwezig: bestuur (excl. Ankie) en 4 leden
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 23 februari 2006
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Financieel verslag over 2006 en terugblik op 2006
De kascommissie (mw. De Wit en mw. Hoefsloot) heeft de kas gecontroleerd en goed bevonden. Er
is relatief veel geld uitgegeven aan het -zeer geslaagde- lustrum van de vereniging.
In de Nieuwsbrief is in 2006 onder meer aandacht besteed aan de recente inbraken, de overlast door
de jeugd, het schoorsteenvegen, boeidelen vervangen door een bedrijf uit de wijk (Henk Struik),
informatie over de gaslekken, de parkeerproblematiek en het overleg met het buurtpanel.
Naast de activiteiten die door de activiteitencommissie zijn georganiseerd (zoals Pasen en
sinterklaas), werd het lustrum (BBQ, fietstocht, kerstmarkt) gevierd.
Na een toelichting van de penningmeesteres wordt het financieel verslag goedgekeurd.
4. Bestuurswisseling
De vergadering gaat ermee akkoord dat Liselet bestuurslid wordt. Ria treedt af na andermaal
dankzegging van het bestuur en wordt weer "gewoon" lid.
5. Begroting 2007 en vooruitblik op 2007
Besproken werd de begroting voor de door de activiteitencommissie te organiseren activiteiten zoals
Pasen en St.Klaas. Bij uitgaven boven de begroting wordt contact opgenomen met de
penningmeester. Besloten wordt om bij St. Klaas ook voor leden een eigen bijdrage te handhaven
omdat anders wellicht contributieverhoging nodig zou zijn.
Naast Koninginnedag wordt een milieudag als activiteit voor 2007 geopperd.
De begroting voor 2007 wordt goedgekeurd.
6. Belangenbehartiging
Veiligheid wordt als mogelijk item genoemd (inbraakpreventie via de Gouden Sleutel, bijeenkomst
met video, informatie uit de buurt zelf enz.).
Afgesproken wordt in de Nieuwsbrief op te roepen om geen cement, verf e.d. in het riool te werpen
Afgesproken wordt om bij de gemeente te informeren naar planning van bestrating van onze wijk.
Afgesproken wordt om informatie te plaatsten op de site over dakpannen (type, waar te koop).
7. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting
-

Joop van Doorn
24 februari 2007

