VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG

Datum:
Locatie:

vrijdag 13 april 2018
Plexat Wagenberg

Aanwezige bestuursleden:
• Voorzitter
• Penningmeester
• 2e penningmeester
• Secretaris
• 2e secretaris
• Bestuurslid
• Bestuurslid
Afwezig met kennisgeving

:
:
:
:
:
:
:
:

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

• Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord en stelt het bestuur voor.
Speciaal woord van welkom aan mevrouw E. van Beijsterveldt en de heer Chr. Gommeren resp.
directeur en projectmanager van Woonvizier en daarnaast mevrouw L. Braks en de heer A. Kloet van
de Raad van Commissarissen van Woonvizier.
• Ingekomen post en mededelingen.
Er zijn 2 afmeldingen voor de ledenvergadering nl. mevrouw Van Goch en de heer Geppaert.
Henk deelt mee dat de komende tijd onderzocht wordt of het mogelijk is bewonerscommissies in de
dorpskernen en diverse woonzorg centra op te richten.
Ook wordt onderzocht of de huurdersvereniging in een - mogelijk andere - juridische vorm de
toekomst tegemoet kan gaan. De leden worden hiervan uiteraard op de hoogte gehouden en zullen
sowieso hun akkoord hierop moeten geven in een ledenvergadering.
Na een korte leespauze i.v.m. de hierna volgende verslagen wordt de vergadering voortgezet.
• Verslag van de ledenvergadering van 22 april 2016.
Het verslag wordt zonder inhoudelijke of tekstuele wijzigingen goedgekeurd.
•
•

Algemeen verslag 2017.
Het jaarverslag wordt zonder tekstuele of inhoudelijke wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd.

•

Financieel verslag 2017.

Er zijn geen vragen of opmerkingen, zodat zowel de balans als het exploitatieoverzicht door de
vergadering worden goedgekeurd.

• Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid voor deze commissie.
De heren Vrijenhoek en Mw. Diepstraten hebben de financiën over 2017 grondig gecontroleerd en
akkoord bevonden. De vergadering verleent het bestuur décharge.
De heer Vrijenhoek is niet meer herkiesbaar voor de kascontrolecommissie voor het jaar 2018.
Mevrouw I. Mayer, Polderstraat 76 te Terheijden volgt de heer Vrijenhoek de komende 2 jaren op als
lid van de kascontrolecommissie.
• Begroting 2018.
De leden hebben de begroting 2018 met toelichting bekeken en akkoord bevonden.
De begroting 2018 wordt aldus zonder wijzigingen goedgekeurd.
• Bestuursverkiezing.
De heer Bogaers is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij wordt met unanieme stemmen
herkozen en dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.
• Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
• 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, 16 april 2018.

D. van Amelsvoort,
notulist

