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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Gehouden op maandag 28 mei 2018
In Feesterij " Lugano "
Valkenswaard
Aanwezig: 27 stemgerechtigde leden, inclusief 4 bestuursleden, 2 vertegenwoordigers van
Woningbelang. Verder 6 leden met kennisgeving afwezig.

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze
voorjaarsvergadering. Speciaal welkom aan ons erelid Toon Jansen, Rob Mōhlmann en
Petra Heesterbeek van Woningbelang.

2.

Mededelingen
-

3.

Afmelding van een 6-tal leden.
Karin en Erwin van Lugano bedankt voor beschikbaar stellen van de zaal
Nieuwsbrief voortaan in kleur, reden goedkoper dan voorheen in zwartwit.
Statuten worden aangepast, in volgende ALV-goedkeuring hierover.
Inloop half uurtje voorafgaand aan een bestuursvergadering, bekijken of het nog
zinvol is.

Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 november 2017

Het verslag wordt bladzijde voor bladzijde doorgenomen en er zijn geen op en of
aanmerkingen hierop.

4.

Jaarverslag 2017.

Blz.5.december. Prestatieafspraken. Zin vervangen door:
De prestatieafspraken met de gemeente Valkenswaard en Bergeijk zijn goed gekeurd. De
gemeente Bergeijk heeft ze ook ondertekend maar de gemeente Valkenswaard niet.
Tevens opmerking vanuit de vergadering om voor alle punten hetzelfde lettertype te
gebruiken.
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5.

Financieel Jaarverslag 2017.

Blz.2.bestuur. Presentiegelden.
Penningmeester legt uit dat het verschil is ontstaan door met name het later uitbetalen van
declaraties.
Verder legt penningmeester uit dat we in overleg met Woningbelang geen geld meer in kas
hebben en alles via de bank afhandelen.

6.

Verslag kascontrolecommissie.

De commissie heeft de financiële stukken gecontroleerd en heeft geen onvolkomenheden
aangetroffen. Duidelijk was dat alles goed gerangschikt was en compleet zodat de controle
geen problemen opleverde.
Was getekend de kascontrole commissie.
De samenstelling van de commissie is na aftreden van de heer van Herk als volgt.
Mevr. Loots en mevr. Heesterbeek en als nieuw reserve lid de heer van Brakel.

7.

Problemen binnen het bestuur.

Voorzitter legt in het kort de ontstane situatie binnen het bestuur uit zonder in details te
treden.
Door het stoppen van een tweetal bestuursleden om verschillende redenen zijn we met
spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Kijk ook eens op onze website en facebook.

8.

Verkiezing bestuur.

Aftredend en herkiesbaar de dames Schellens en van Asten.
Mevr. van Asten stelt zich niet meer verkiesbaar.
Dus het bestuur bestaat nu nog uit 6 leden.
Dus nieuwe bestuursleden zijn zeer welkom.

Pauze.

9.

Thema,

10.

Rondvraag.

Heer Sprengers.
- Huurverhoging van 15 euro ondanks het label van B naar A. Zullen dit nakijken.
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Heer Jansen.
- Inrit bij Elcomapark is deze van de gemeente of van Woningbelang?
Dit is een openbare weg.
- Privacywet, naamkaartje bij brievenbus?
Je beslist zelf of je het weghaalt of blijft staan.
Heer Fens.
- Burenbemiddeling met geluidsoverlast, eerst met Woningbelang dan eventueel met
de HBV.

11.

Sluiting

De voorzitter sluit deze vergadering met dank aan de leden voor hun komst en inbreng.
Voor akkoord:
Voorzitter
A van Asten
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Secretaris
A.Schrijvers

