Verslag Algemene Leden Vergadering 2013
Datum vergadering donderdag 28 maart 2013
Locatie: Aula, MFC de Bogen, Triasplein.
Aanwezig:
Roy Abels, Lex Schuijl, Aggo in ’t Veld, Marjolein Willemsen, Douwe Hoeven, Ronald vd Wal
Afwezig:
Renee van Herwaarden
Op de “presentielijst” hebben 28 mensen zich ingeschreven waarvan 27 leden.
1. OPENING
Alle aanwezigen worden welkom geheten en het verloop van de vergadering wordt
besproken.
2. VASTSTELLEN NOTULEN JAARVERGADERING 2012
De notulen van de alv van 12 maart 2012 worden door de voorzitter doorgenomen en goed
gekeurd.
3. VASTSTELLEN JAARVERSLAG SECRETARIS
De secretaris geeft het jaarverslag van 2012. De bestuurssamenstelling, de infrastructuur, het
periodiek overleg met de gemeente, de communicatie en de activiteiten worden hierbij
aangehaald. Er zijn verder geen vragen.
4. FINANCIEEL VERSLAG 2012 EN BEGROTING 2013
Aan de hand van de resultatenrekening 2012, de begroting 2012 en de balans 2012 legt de
penningmeester verantwoording af. Ook wordt er toelichting gegeven op de begroting van
2013.
Verder geeft de penningmeester aan dat bij sluiting van het boekjaar 365 leden geregistreerd
stonden en dat een nieuw boekhoudprogramma is aangeschaft.
Ook over dit onderdeel zijn verder geen vragen van de aanwezige leden.
5. VERSLAG KASCOMMISSIE
De heren A.L.Beerdsen en J.N. Ligteringen hebben de financiën beken en goedgekeurd.
Decharge wordt verleend voor het boekjaar 2012.
Dhr. Ligteringen is aftredend en wordt opgevolgd door dhr. J.H. van den Os.

6. BESTUURSVERKIEZING
Er zijn twee bestuursleden aftredend:
René van Herwaarden (niet verkiesbaar)
Marjolein Willemsen (verkiesbaar)
Er hebben zich 3 kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie.
De voorzitter stelt de 3 nieuwe kandidaat bestuursleden in de gelegenheid zich zelf even
voor te stellen om vervolgens de procedure te melden m.b.t. de stemming
De kandidaat bestuursleden:
Mevr. S. van Lien, dhr. M. Timmermans en dhr. E. Bruijn.
Met algehele stemmen wordt een ieder verkozen.
De bestuurssamenstelling is dan: Roy Abels, Lex Schuijl, Aggo in ’t Veld, Ronald van der Wal,
Douwe Hoeven. Marjolein Willemsen, Martin Timmermans, Erwin Bruijn en Samantha van
Lien.
Het bestuur zal zich verder beraden omtrent de verdeling van de functies binnen het
bestuur. De nieuwe samenstelling wordt gepubliceerd in de Hoorschelp 2013-2.
7. PAUZE
8. PRESENTATIE VAN DHRN VAN DER HOEVEN EN FERWERDA
Zij presenteerden m.b.v. een Powerpoint de ontwikkelingen in Harderwijk en met name de
ontwikkelingen in de wijk Drielanden en het Waterfront.
9. RONDVRAAG
Tijdens de rondvraag werden enkele vragen gesteld door de aanwezige leden en werden er
zaken onder de aandacht gebracht zoals;
De pin automaat bij het winkelcentrum op een afgelegen hoekje.
De plaatsing van een extra brievenbus in Harderhout.
Het niet in de wijk hebben van een “pakket-ophaal/inleverpunt”.
Afrastering langs het water aan de Tonnenbergerhout en de speelplaats bij het Sprengpark.
De overschreiding maximale snelheid op de Tonselsedreef.
De onoverzichtelijke oversteek via het Zwartepad naar’s-Heerenloo.
De voorzitter gaf aan om de aangedragen punten onder de aandacht te brengen van de
wijkbeheerder tijdens het Gemeentelijk Overleg en waar mogelijk ook tijdens de wijkschouw
van 27 mei aan de orde stellen.
10. Tot slot beantwoord de wijkagent nog een aantal vragen van de aanwezigen.
11. SLUITING.
De voorzitter sluit om circa 21.30 uur de vergadering.

