VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG

Datum:
Locatie:

vrijdag 21 april 2017
Café De Harmonie Terheijden

Aanwezige bestuursleden:
 Voorzitter
 Penningmeester
 2e penningmeester
 Secretaris
 2e secretaris
 Bestuurslid
 Bestuurslid
 Bestuurslid

:
:
:
:
:
:
:
:

Henk Dudok
Ed van Leent
Cas Looman
Mario Marijnissen
Dick van Amelsvoort.
Jannie Brochard
Bertus Bogaers
Marius Diepstraten

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord.
Speciaal woord van welkom aan Mw. Baks en Dhr. Kloet van de RvC en Mw. Van Brederode en Dhr.
Gommeren van Woonvizier.
2. Ingekomen post en mededelingen.
Er zijn 2 afmeldingen voor de ledenvergadering. Voor het overige zijn geen mededelingen of
ingekomen stukken.
3. Verslag van de ledenvergadering van 22april 2016.
Het verslag wordt zonder inhoudelijke of tekstuele wijzigingen goedgekeurd.
4. Algemeen verslag 2016.
 Het jaarverslag wordt zonder tekstuele of inhoudelijke wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2016.
De leden hebben voor de vergadering de balans en het exploitatieoverzicht met uitgebreide
toelichting ontvangen.
Er waren geen vragen of opmerkingen, zodat zowel de balans als het exploitatieoverzicht door de
vergadering worden goedgekeurd.
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid voor deze commissie.
De heren Vrijenhoek en Akkermans hebben de financiën over 2016 grondig gecontroleerd en
akkoord bevonden. De vergadering verleent de penningmeester decharge.
Dhr Akkermans is niet herkiesbaar voor de kascontrolecommissie voor het jaar 2017.
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Mw. Diepstraten volgt Dhr. Akkermans op als lid van de kascontrolecommissie.
7. Begroting 2017.
De leden hebben eveneens voor de vergadering de begroting 2017 met een toelichting ontvangen.
Door Dhr. Akkermans wordt opgemerkt dat het wenselijk is het traditionele eindejaarspresentje voor
de leden weer in ere te herstellen. Het werd in 2016 gemist. Door de voorzitter wordt toegezegd dit
in het bestuur bespreekbaar te maken.
Hierna wordt de begroting 2017 zonder wijzigingen goedgekeurd.
8. Bestuursverkiezing.
De heren Dudok en Van Leent en Mw. Brochard zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld.
Dhr. C. Looman heeft zich als kandidaat bestuurslid aangemeld en stelt zich aan de vergadering voor.
Alle vier worden door de vergadering bij acclamatie herkozen c.q. gekozen.
9. Rondvraag.
Dhr. Evegaars uit Lage Zwaluwe vraagt informatie hoe hij om kan gaan met groot onderhoud aan zijn
woning en de overlast en extra kosten die dat met zich mee brengt. Hij wordt door de voorzitter
doorverwezen naar Woonvizier.
De voorzitter vraagt de vergadering om leden die belangstelling hebben voor de functie van
klachtencoördinator voor de kernen Hooge- en Lage Zwaluwe, zich op te geven bij de voorzitter.
10. Sluiting van de vergadering.
Het officiële gedeelte van deze vergadering wordt afgesloten en de voorzitter dankt alle aanwezigen
voor hun inbreng en hun komst.
Terheijden, 24 april 2017.
D. van Amelsvoort (notulist)
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