
 
 

           opgericht: 5 augustus 1976            |            info@albertshoven.nl            |            www.albertshoven.nl    

 

 

Verslag algemene ledenvergadering op donderdag 15 maart 2018 bij Liselotte Gips  

Aanwezig: 5 bestuursleden en 8 leden. Bericht van verhindering: Erik van Velzen en Liselet van Gent. 

 

1. Opening 

 - De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Verslag algemene ledenvergadering 23 februari 2017 

 - Mies meldt dat bij de crowdfunding door de bewoners inmiddels € 600,- is bijeengebracht. Mogelijk 

komen er ook bijdragen van ouders van de kinderen. Liselotte geeft aan dat a.s. maandag overleg is 

met de wijkbeheerder over het groen bij het IKC. 

 - Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Terugblik 2017 

 - De voorzitter constateert dat in 2017 weer veel gebeurd is. Aan de orde komen de activiteiten van de 

Kidsclub: Sint Maarten, Sinterklaas, het lentefeest met oudhollandse spelletjes, de sport- en spelcon-

tainer, vleermuizen kijken en de papierprikactie die helaas niet doorging. Verder de nieuwsbrief, inter-

netsite, Facebook-groep en WhatsApp-groep, de pensionado’s, de regeltonactie die helaas niet door-

ging, en de bestrating. De voorzitter geeft aan dat de ambtenaar en de wethouder ons niet serieus 

nemen en niet in overleg willen. Het bestuur beraadt zich over eventuele vervolgstappen. 

4. Financieel verslag 2017 

 - De secretaris meldt dat de kascommissie de boeken en bescheiden heeft gecontroleerd en in orde 

bevonden. De penningmeester geeft een toelichting. Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 

5. Begroting 2018 

 - De penningmeester geeft een toelichting. De begroting wordt goedgekeurd. 

6.  Activiteiten en belangenbehartiging 2018 

 - Gesproken wordt onder meer over een tweede ronde duurzaamheid in de vorm van opnieuw inventa-

riseren of er geïnteresseerden zijn in zonnepanelen, de vrijmarkt op het schoolplein met Koningsdag, 

de Kidsclubactiviteiten, vleermuizen kijken en een mogelijke activiteit rond het IKC als wij subsidie krij-

gen van Fonds1818 en/of het Oranjefonds.  

7. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting 

 - Een van de aanwezigen vraagt naar de invulling van Koningsdag. Marjon geeft aan dat niets wordt 

georganiseerd maar dat iedereen op het schoolplein welkom is om zijn spullen te verkopen. Er komt 

nog een mail ter herinnering. 

 - Een van de aanwezigen vraagt of iets gedaan kan worden aan de kerstverlichting die deels defect is. 

Jaap Hoefsloot geeft aan bereid te zijn om ernaar te kijken. 

 - Een van de aanwezigen vraagt of kleinkinderen welkom zijn om mee te doen met activiteiten van de 

Kidsclub. De voorzitter geeft aan dat zit inderdaad zo is. In de Nieuwsbrief zal dit worden gemeld. 

 - Een van de aanwezigen vraagt of het verstandig is om zonnepanelen aan te schaffen omdat de dak-

pannen binnen afzienbare tijd aan vervanging toe zijn. De voorzitter geeft aan dat de huidige panelen 

zo nodig op een nieuwe dak kunnen worden gemonteerd. De levensduur van dakpannen is zodanig 

dat ze nog zo’n 10 jaar meegaan. Zonnepanelen worden in beginsel voor 25 jaar gegarandeerd.  

 - Een van de aanwezigen vraagt waar de naam IKC Klimboom vandaan komt. Dit is niet bekend. 

 - Een van de aanwezigen vraagt om bij het overleg met de wijkbeheerder over het groen bij het IKC ook 

het groen rond de social bollen mee te nemen. De voorzitter geeft aan dit te zullen doen. 

 - De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur. 

 

Wim Tijbosch 

16 maart 2018 
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