	
  

Notulen jaarvergadering 2017 – 2018, 18-04-2018
Om 20.00 uur gestart met 13 personen (excl. bestuur). Bestuur (7 personen) aanwezig.
1. Opening en vaststellen agenda.
Nick opent om 20.00 uur de jaarvergadering en heet alle 13 gekomen leden welkom.
2. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering.
De notulen van jaarvergadering 2016 – 2017 zijn vastgesteld en Goedgekeurd door de leden. Deze wordt geplaatst op de website.
Verzoek is om de notulen van het jaar daarvoor mee te sturen bij de agenda of te verwijzen naar de website waar de notulen
staan.
3. Jaarverslag 2017 – 2018.
Deze is voorgelezen aan de leden.
4. Verslag penningmeester.
Petrick heeft het financiële jaarverslag toegelicht. Er zijn 328 betalende leden. Dit jaar zijn er een aantal lange termijn investeringen
gedaan zoals de website, bankjes jeu de boules banen en de WABP-borden.
Opmerking van Koen Beemsterboer (controle kascommissie): onderzoek de mogelijkheden van een mobiel pinapparaat i.v.m. het
vele contante geld zoals bijvoorbeeld bij het KGT.
5. Kascontrole en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
De kascontrole heeft plaatsgevonden en is uitgevoerd door Perry Blom en Koen Beemsterboer. Perry en Koen bedankt voor de
controle. Er is door hen goedkeuring verleend over de financiën in het afgelopen jaar.
Voor komend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit Koen Beemsterboer en Aad Oudhuis. Cindy Munster-Brekelmans heeft
zich als reserve beschikbaar gesteld.
a. De aanwezingen leden hebben decharge verleent aan het bestuur
6. Samenstelling bestuur.
Monique Beerse – Ligthart treedt af en is herkozen door de aanwezigen, welkom terug Monique en wij zijn ontzettend blij dat je bij
ons wilt blijven.
Frank de Jong is voorgedragen om het bestuur te komen versterken. Woont nu 1,5 jaar in ’t Kruis en is door de aanwezige leden
gekozen om als aspirant lid de Wijkvereniging te komen helpen. Petrick heeft aangegeven dat hij binnen 2 jaar af zal treden als
penningmeester. Frank is de beoogde nieuwe penningmeester.
7. Vooruitzicht / plannen voor 2018 – 2019.
- Wij verwachten de lopende zaken met de gemeente m.b.t. de ijsbaan binnenkort af te ronden.
- Wij gaan onderzoeken of we het lidmaatschap via een automatische incasso kunnen laten verlopen.
- Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken voor de realisatie van het gebouwtje op de ijsbaan. De gemeente staat er welwillend
tegenover om het weer te bekijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat we de grond kopen
en daarop zelf iets kunnen bouwen, of dat we het kunnen huren en wel via een subsidiefonds omdat het voor de gemeenschap is.
Wij gaan in gesprek met de gemeente wat de mogelijkheden zijn.
8. Mededelingen van het bestuur.
Gonda geeft een korte toelichting over de huidige stand van zaken m.b.t. de verkeerssituatie en parkeerproblematiek. In de
meivakantie wordt er gestart met de werkzaamheden en na de meivakantie wordt er een initiatief opgestart vanuit de Familieschool
om de ouders te laten parkeren bij de gemeente en het gedrag van de ouders te beïnvloeden.
9. Rondvraag en sluiting.
Pierre Ligthart: Het maaien van de dijken mag wel vaker gedaan worden door Mol. Het gras staat nu namelijk wel erg hoog.
Antwoord: Wij zijn met de gemeente in de eindfase van de beheerdersovereenkomst. Hierin staat dat de gemeente de wallen
rondom de ijsbaan minimaal 4x per jaar gaat maaien.
Frank de Jong: Hebben jullie gekeken naar de wet voor privacy want deze gaat in op 25 mei en er staat een grote boete op deze
AVG?
Antwoord: Bedankt voor de herinnering. Wij pakken dit in de eerstvolgende vergadering op.
Hans Boots: Verzoek aan het Oranje Comité of ze de opstelling kunnen aanpassen aan het KGT m.b.t. de grasmat.
Antwoord: Net als vorig jaar zal het katknuppelen op het deel langs de kerk plaatsvinden.
Hans Boots: Hoe kunnen we de 2 dellen (natte plekken) op de ijsbaan oplossen? Dit is lastig voor het KGT. Is het mogelijk om de
grasmat aan te passen zodat deze vaster wordt, omploegen en op nieuw inzaaien.

Antwoord: We gaan hier naar kijken en onderzoeken de mogelijkheden om dit te verhelpen.
Hans Boots: Hoe op te lossen met 1 sleutel bij het KGT? Dit is niet handig bij ons.
Antwoord: De gemeente heeft een nieuw slot in de toegangspoort geplaatst. Wij krijgen daar 1 sleutel van. Wij zoeken nog naar
een oplossing.
Jos Dekker: Kunnen jullie met de gemeente bespreken dat de drukke verkeerssituatie bij de gemeentewerf vaak voor hele
gevaarlijke situaties leidt? Dit vooral omdat op sommige dagen (bijv. Goede Vrijdag) de werf beperkt open is maar heel veel
mensen dit niet weten en daardoor er een opstopping komt.
Antwoord: Eerst zelf melden via de website van de gemeente. Ook wij zullen dit doen.
Meneer Schenk: mogelijk dat de hulpverleners de code van de AED-kast kunnen krijgen voor als je bijvoorbeeld in de Deel met de
ouderen bent?
Antwoord: Dit kan helaas niet. Alleen de burgerhulpverleners krijgen naar een 112-melding de code van de AED-kast toegestuurd.
Koos Vijverberg: Hoe gaat het volgend jaar met het IBT i.v.m. de eventuele verkoop van de schuur?
Antwoord: Zolang de schuur niet verkocht is gaat het door.
Yannick Blom: Ik heb voor de koek en zopie kar een velg en band geregeld. Ik heb er nu nog 1 liggen voor de andere band en
deze sponsor ik aan jullie.
Antwoord: Dank je wel, Yannick.
Koen Beemsterboer: Als het gebouwtje op de ijsbaan komt, op welke termijn gaat deze er dan komen?
Antwoord: Wij gaan eerst in overleg met de gemeente wat de mogelijkheden zijn en zodra het concreet is lichten we de leden eerst
in.
Cindy Brekelmans: M.b.t. de speeltuin, waarom worden de toestellen vervangen en hebben jullie een tekening van de nieuwe
plannen van de speeltuin?
Antwoord: De toestellen worden vervangen doordat ze zijn afgeschreven. Ze moeten i.v.m. met keuringen van de toestellen
vervangen worden. Nee, een tekening hebben wij nog niet.
Om 21.15 uur sluit Nick de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze vergadering.

