Algemene ledenvergadering VDW 30 mei 2018
Plaats

Dorpshuis De Tille in Westerlee

Aanwezig:
31 leden
__________________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
Het verslag wordt goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
3. Jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 wordt door de voorzitter doorgenomen en behoudens enkele verduidelijkheden
wordt deze vastgesteld.
Dhr. S. wijst ons op klankbord groep AKZO, rapport komt op 31 mei uit. Er is een vergadering geweest
waar VDW niet aanwezig was i.v.m. te late uitnodiging.
Dhr. D. vraagt hoe het zit met het Emergobos, VDW heeft niets meer gehoord van de bewoners rond
het Emergobos bos. Wij wachten af daar de bewoners het initiatief hebben.
Dhr doet ook de mededeling dat groenonderhoud volgens hem niet op niveau C ligt. VDW geeft aan
dat daar aandacht voor is maar dat bewoners zelf op de klachtensite van de gemeente hun
bemerkingen kunnen opgeven. Ook wordt de “verkeersproblematiek” en de parkeerplaatsen aan de
Esdoornlaan nog even genoemd. De afspraak was dat de gemeente een afspraak zou maken met de
omwonenden. Omdat dit nog steeds niet gebeurd is wordt afgesproken dat VDW hier opnieuw
contact voor op zal nemen met de gemeente. Mevr. S. zag graag een spiegel voor de Tranendallaan
i.v.m. de onveilige situatie, ook dit zal met de gemeente besproken worden.
Op dit moment vindt de communicatie tussen VDW naar de leden plaats via Westerlink, de VDW-site
en via facebook. Dhr. O. stelt voor om regelmatig de leden op de hoogte te houden via email. VDW
geeft aan dit ook voornemens te zijn.
4. Financiën
De penningmeester geeft een duidelijke toelichting over de organisatiegelden en de
leefbaarheidsgelden. Hierover waren door de aanwezigen geen vragen. De overzichten van
leefbaarheids-en organisatiegelden worden goedgekeurd.

5. Begroting 2019
De begroting wordt vastgesteld.
De penningmeester wordt bedankt voor de financiële stukken.

6. Verslag kascommissie
Dhr. S. en mevr. S. hebben de kasstukken gecontroleerd en hebben geen ongelmatigheden
vastgesteld. De kascommissie stelt voor om decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
7. Verkiezing kascommissielid
Dhr. S. is aftredend en mevr. K. wordt benoemd als nieuw kascommissielid naast mevr. S.
8. Verkiezing bestuursleden
Deze keer is het aantal aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar wel erg groot. Namelijk 4 leden
die vanaf de oprichting aanwezig zijn. Ger de Maar, Ina Demandt, Rita Boekholdt en Harry Visker
De voorzitter bedankt hun allen voor hun jaren lange inzet en overhandigd hun een waardebon en
bloemen. Waarna de gehele vergadering hun een applaus geeft als waardering.
De overgebleven bestuursleden zijn naarstig opzoek geweest om nieuwe bestuursleden te verwerven
wat geen gemakkelijke opgave was. Truus van Bommel is bereid gevonden om in het bestuur deel te
nemen en werd met algehele stemmen gekozen.
Het bestuur zal nog verder zoeken om minimaal nog 2 bestuursleden aan het bestuur toe te voegen.
Mevr. S. stelt voor om jonge bestuursleden te zoeken.
9.Afsluiting ALV
Om 20.10 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

