Notulen jaarvergadering 2019-2020 en 2020-2021 gehouden op 8
november 2021.
Om 20.00 uur gestart met 12 personen (excl. bestuur). Bestuur (6 personen)
aanwezig.
1. Opening en vaststellen agenda.
Nick opent om 20.00 uur de jaarvergadering en heet alle 20 gekomen leden
welkom.
2. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering.
De notulen van jaarvergadering 2018-2019 zijn goedgekeurd en vastgesteld door
de leden. Deze worden geplaatst op de website.
3. Jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021.
Deze is voorgelezen aan de leden. Tevens is er uitgebreid stilgestaan bij de
nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
De nieuwe wet wil dus dat de vereniging het e.e.a. goed regelt op het vlak van
persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en goed bestuur. Dat houdt in:
dat wij ons hebben verdiept in de WBTR en zo nodig diverse acties hebben
uitgevoerd om aan deze wet te kunnen voldoen, voor zover we dat nog niet
deden. Tijdens deze jaarvergadering hebben wij onze leden hierover
geïnformeerd.
Wij hebben als bestuur besproken en vastgelegd hoe wij binnen de vereniging
omgaan met zaken als besluitvorming, afwezigheid van bestuurders of
tegenstrijdige belangen.
Zo heeft het bestuur op 23 juni 2021 een nieuw bestuursreglement vastgesteld.
En zullen de statuten van de vereniging worden aangepast.
Naar aanleiding van deze nieuwe wet hebben wij er ook voor moeten kiezen om
de commissie KGT te vragen per 1 januari as. als zelfstandige
vereniging/stichting verder te gaan. Wij hebben met hen gesproken en inmiddels
een terugkoppeling ontvangen dat zij intern overleg hebben gehad. Zij hebben
een bestuur van 5 personen samengesteld en gaan nu zsm naar de notaris en
KVK om eea in gang te zetten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u jaarlijks een
up-date geven indien er iets mbt de WBTR is aangepast. Voor de
statutenwijziging komen wij uiteraard bij u terug, maar vragen wij u nu wel om
een akkoord om dit in gang te gaan zetten. De ALV heeft tijdens de
jaarvergadering toestemming gegeven aan het bestuur.

4. Verslag penningmeester.
Frank heeft het financiële jaarverslag toegelicht.
5. Kascontrole en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Cindy Munster-Brekelmans en Aad Oudhuis hebben de kascontrole met Frank
gedaan, waarvoor dank. Er is door hen goedkeuring verleend over de financiën in
de afgelopen 2 jaar.
Voor komend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit Cindy MunsterBrekelmans en Greet Zuurbier-Strooper.
De aanwezige leden hebben decharge verleend aan het bestuur.
6. Samenstelling bestuur.
Petrick van Dam (penningmeester) is afgetreden per 17 april 2019 en is niet
herkiesbaar; Petrick, dank je wel voor al je hulp en (financiële) inzet in de jaren
dat je bij de Wijkvereniging was!
Petrick: Ik ben in 2008 op de Beukenlaan komen wonen als import. Mijn vrouw
komt wel uit ’t Kruis vandaan en voor meer betrokkenheid en verbinding te
voelen met de buurtgenoten van ’t Kruis wilde ik of bij de carnaval of de
Wijkvereniging. Ik ben vanaf 2010 tot de Wijkvereniging toegetreden om meer
betrokken te worden bij ’t Kruis. Ik heb het heel erg leuk gehad en bedank
iedereen hiervoor.
Johan Beers (algemeen bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter) treedt af per
8-11-2021 en is niet herkiesbaar. Johan: heel erg bedankt voor het laten bloeien
van de Wijkvereniging en je jaren dat je voor ons klaar stond.
Johan: Van mijn vrouw Yvon (zij zat in het bestuur van de Wijkvereniging) kreeg
ik het gerucht dat de Wijkvereniging opgedoekt zou worden omdat het huidige
bestuur erg teleurgesteld was in de gemeente i.v.m. het gebouwtje op de
ijsbaan. Ik wilde niet dat de ijsbaan naar de gemeente zou gaan en wilde
hierdoor de Wijkvereniging behouden en deze weer nieuw licht gegeven. Ik ben
erg blij dat de Wijkvereniging weer bloeit en ik hoop dat de Wijkvereniging mooie
activiteiten blijft organiseren.
Karina Weel (secretaris) treedt af per april 2022 en zal herkiesbaar zijn.
Gonda van Stralen (algemeen bestuurslid) trad af per april 2020 en is herkozen.
Zij heeft zich tevens beschikbaar gesteld en is gekozen als plaatsvervangend
penningmeester.
Caroline Klaver (algemeen bestuurslid) trad af per april 2020 en is herkozen. Zij
stelt zich vandaag 8 november 2021 tevens beschikbaar als plaatsvervangend
voorzitter.
Monique Beerse – Ligthart (algemeen bestuurslid) trad af per april 2021 en is
herkozen. Zij stelde zich tevens beschikbaar en is gekozen als plaatsvervangend
secretaris.

Frank de Jong (penningmeester) trad af per april 2021 en is herkozen als
penningmeester.
Nick Zwemmer (voorzitter) treedt af op 8 november 2021 en is herkiesbaar als
voorzitter (ALV).
Wij vragen de ALV om Nick als voorzitter en Caroline als plaatsvervangende
voorzitter vanavond te kiezen. Leden kiezen unaniem voor beide kandidaten en
geven akkoord.
Het bestuur zal, naar verwachting, per 9 november 2021, bestaan uit 6 leden. Er
is daarnaast een vacature beschikbaar voor een aspirant lid. Heb je interesse?
Meld je aan via info@t-kruis.nl
7. Chargeren en dechargeren:
Chargeren van de bestuurstaken door de ALV, voor de taken van onze voorzitter
Nick Zwemmer en onze plaatsvervangend voorzitter Caroline Klaver.
Dechargeren van de bestuurstaken door de ALV, voor de uitgevoerde taken van
onze vertrekkend plaatsvervangend voorzitter Johan Beers.
De leden geven akkoord.
8. Vooruitzicht / plannen voor 2021-2022 en vragen aan de leden.
Uiteraard hebben we vooruitzichten, alleen hangt het van de corona maatregelen
af wat we kunnen en mogen organiseren.
Overstap naar automatische incasso: Frank heeft voor de automatische incasso
een kosten baten analyse gemaakt en dit bleek niet rendabel ten opzichten van
het aantal facturen die er worden verstuurd. Frank heeft nog wel naar de
mogelijkheden gekeken binnen het online bankieren en er zal bij de eerst
volgende inning van contributie in de factuur een betaal-link en/of QR-code
opgenomen worden waarmee betalen voor de meeste van de leden simpeler
wordt. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om het zelf op de oude wijze over
te maken.
9. Mededelingen van het bestuur.
Karina geeft een korte toelichting over de huidige stand van zaken m.b.t. de
verkeerssituatie en parkeerproblematiek. De werkgroep en de Wijkvereniging
zitten de gemeente achter de broek aan om de situatie af te gaan ronden. Er
wordt te vaak een radiostilte ervaren en er zijn dingen nog niet af.
Karina heeft vanuit haar rol als MR lid, navraag gedaan bij school en die
beschouwt het als een zaak van de gemeenten. Er is geen afronding van het
project geweest vanuit de gemeente.
Enkele leden geven nog een paar situaties aan die door Karina richting gemeente
zullen worden meegenomen. Daarnaast vraagt het bestuur de bewoners om zelf
ook hun problemen bij de gemeente te blijven melden.

10. Rondvraag en sluiting.
Pierre Ligthart: kunnen de dijkjes rondom de ijsbaan vaker gemaaid worden?
Wijkvereniging zal gaan vragen aan de gemeente of ze het vaker kunnen
maaien.
Voetpad Rustenburgerweg is een ramp. Na het openhalen is het echt heel
beroerd teruggelegd. Paadje hoofdingang naar de speeltuin ligt lager waardoor
het snel onder water staat. Kan het pad omhoog gehaald worden en een put
geplaatst worden om het water af te voeren?
Wijkvereniging neemt dit op met de gemeente. Pierre geeft aan te stoppen als
ijsmeester.
Rina Kuiper: Het ronddraai speeltoestel bij de speeltuin draait heel zwaar.
Wijkvereniging gaat hier melding van maken.
Piet Beers: uitrit fietspad vanuit de Omring de Jan Glijnisweg op. Kunnen daar
haaientanden kome? Het is levensgevaarlijk omdat andere fietsers geen rekening
houden met verkeer van rechts bij het beschoot pad staan nl. wel haaientanden.
Dit pakt de Wijkvereniging op met de gemeente.
Jeroen Blom: Het fietspad op de Jan Glijnisweg ligt er ook scheef in, de witte
tegellijn hebben de stratenmakers ook niet recht terug gelegd, Wijkvereniging
neemt dit op met de gemeente.
Jeroen geeft een uitleg over ‘t Kruis Bruist, bedankt de Wijkvereniging voor de
sponsoring en deelt de plannen voor juli 2022. De voorbereidingen zijn in volle
gang. 3de Weekend in juli 2022. Er is een stichting opgericht en er zijn nieuwe
mensen toegevoegd aan het bestuur.
Cindy Munster-Brekelmans: de muziekevenementen, is dit een terugkomend
evenement? Hier gaat de gemeente over aangezien het nu een
evenemententerrein is. Sowieso zijn daar regels met het maximale aantal
evenementen en het geluidsniveau. Nu zijn er 2 grote 2-daagse evenementen en
de kermis.
Hoe krijgen wij onze info van de Wijkvereniging? Deze krijgen jullie via de mail
en staan op de website.
Gonda: Rustenburgerweg chicane: het is heel wonderlijk dat dit nu zo snel is
gerealiseerd. Dit omdat rondom de school allemaal bezwaren plaats hebben
gevonden waar niets mee gedaan wordt en nu zoiets ineens is gedaan.
Nick bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 21.15 uur de
vergadering.

