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Notulen ALV d.d. 28 september 2021 
 

Aanwezig: Corry Broekhuizen, Jaap van Wijlen, Larissa van Gurchom, Marco de Kock, Tom Cats, 
Johan Huibrechtse, Mike van der Vliet, Joke Grootemaat, Renate Dubbelman, Ronald Bakx, Nel 
Kessels, Maikel Zwering, Toine de Bakker, Josita Moonen, Wilma van der Vliet, Lenneke van Oort, 
Jacques Ariaansz, Els Langenberg, Wijna Zoutendijk, Johan van Roeden, Ella Jonker, Wendy Clarijs, Els 
Roepers, Paul Roepers, Jacques van den Berg, Netty v.d. Bruggen, Alexander Clarijs, Liza Hout, Jane 
Cats 
Aangemeld maar afwezig: Erik Jonker 
Afgemeld: Randall van Gurchom, Monique Pals 

1. Opening en welkom door Ronald Bakx 
De (plaatsvervangend) voorzitter opent de vergadering om 20.05u en heet iedereen welkom. 
Agendapunt 5 (aanpassing van het Huishoudelijk Reglement) komt te vervallen. 

2. Uitleg tweede ALV en spelregels stemmen 
De voorgaande ALV heeft plaatsgevonden op 1 juni 2021. Omdat er onduidelijkheid over de 
haalbaarheid van het quorum, een minimum aantal leden om stemmen rechtsgeldig te laten zijn, is 
een tweede ALV uitgeschreven die ondanks het aantal aanwezigen nodig is om benoemingen geldig 
te laten zijn. 
Vanuit praktische overwegingen stelt de voorzitter voor om alle stemmen mondeling te doen. Met één 
stem tegen (Larissa van Gurchom) wordt akkoord gegaan om alle stemmen mondeling te doen. 

3. Goedkeuren notulen ALV 1 juni 2021 
De notulen van de voorgaande ALV (1 juni 2021) beschrijven o.m. de herverkiezing van Wilma van 
der Vliet, Josita Moonen en Jaap Truijens, de goedkeuring van het jaarverslag 2019 – 2021, de 
financiële rapportage en de décharge van het bestuur over diezelfde periode. 
De voorzitter vraagt middels de goedkeuring op de notulen of de huidig aanwezige leden op de ALV 
akkoord zijn met: 

● de herbenoeming van de zittende bestuursleden,  

● de goedkeuring van het jaarverslag en de financiële rapportage, 

● de décharge van het bestuur 2019 - 2021. 

De notulen worden akkoord bevonden met 26 stemmen voor en 1 stem tegen (Larissa van Gurchom). 
Voor de volledigheid zijn de schriftelijke reacties op de notulen van 1 juni 2021 als bijlage aan dit 
document toegevoegd. 

4. Aanstellen functies nieuwe bestuur  
Vervolgens vraagt de voorzitter of de nieuwe bestuursleden met onderstaande portefeuilleverdeling 
mogen worden aangesteld. 

● Voorzitter: Maikel Zwering 

● Penningmeester: Toine de Bakker 

● Secretaris: Alexander Clarijs 

● Algemeen bestuurslid: Lenneke van Oort, Monique Pals 

De nieuwe bestuursleden worden met unaniem akkoord aangesteld en welkom geheten. Met Josita 
Moonen, Wilma van der Vliet en Jaap Truijens als zittend bestuur is het bestuur voor 2021 – 2022 
daarmee vastgesteld. 
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5. Aanpassing Huishoudelijk Reglement 
Dit agendapunt is vervallen. 

6. Afsluiting 
Ronald Bakx bedankt de aanwezigen voor hun vertrouwen en draagt het voorzitterschap over aan 
Maikel Zwering. 
Als één van de oud-voorzitters overhandigt Joke Grootemaat vervolgens de voorzittershamer aan de 
nieuwe voorzitter, Maikel Zwering. De nieuwe voorzitter neemt het woord en nodigt de deelnemers uit 
om in goede interactie de wijkcommissie te verrijken met goede ideeën, interessante vraagstukken en 
onderwerpen, etc… Hij nodigt eenieder uit om met het afsluiten van de vergadering onder het genot 
van koffie of thee gezellig bij te praten. 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25u. 
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Bijlage 1: feedback notulen ALV 1 juni 2021 (Wilma 
van der Vliet) 
 
Van: Wilma Van Der Vliet  
Date: ma 21 jun. 2021 12:53 
Subject: Re: Notulen van de ALV van 01-06-2021 
To: Ronald Bakx  
Cc: Johan Huibrechtse, Larissa van Gurchom-Colijn, Moonen, Josita, Truijens, Jaap  
 
 

Goedemorgen,  
 
Het is Frank Roks van het Strandhuys! 
Frank vd Avert is van Saus. 
 
Verder prima 
Tot over 3 maanden 

Wilma van der Vliet 
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Bijlage 2: feedback notulen ALV 1 juni 2021 (Randall 
van Gurchom) 
Van: Randall van Gurchom-Colijn  
Date: do 1 jul. 2021 om 15:01 
Subject: Re: ALV Wijkcommissie Bergse Plaat vanavond 
To: Secretaris Wijkcommissie Bergse Plaat  

 
 

Beste Ronald, 
 
Dank voor de notulen. 
Er staan echter een paar onjuistheden in. De notulen moeten een eerlijke en feitelijke 
weergave van een vergadering zijn dus hierbij het verzoek om de volgende 
aanpassingen te maken: 
 
 
Onder 3. Herbenoemen en aftreden bestuursleden: 
"Omdat de anderen akkoord hebben gegeven, is er toch een meerderheid van de 
stemmen.” 
Moet zijn: 
“Ondanks dat er geen meerderheid was voor de herbenoeming van Jaap heeft de 
voorzitter toch besloten om dit bestuurslid te herbenoemen.” 
 
Onder 7. Besluit over décharge van het bestuur: 
“Het merendeel is akkoord” 
Moet zijn: 
"Ondanks dat de meerderheid niet akkoord is, besluit de voorzitter om toch decharge 
te verlenen aan het bestuur.” 
 
In de bijlage: 
De beantwoording van de vragen in de bijlage van de notulen is anders dan de 
antwoorden die ik in de documenten heb gehad. Hier graag de beantwoording 
toevoegen zoals deze ook daadwerkelijk aan mij gestuurd is. 
De vragen zouden ook toegevoegd worden, dit is niet gebeurd. 
 
Graag op z’n minst ook het volgende toevoegen: 
 
De volgende zaken kon het bestuur niet aanleveren en/of beantwoorden: 
 
Jaarverslagen: 
De jaarverslagen van 2015 tot nu zijn niet compleet, er missen wat jaren. De inhoud 
van de bestuursverslagen is ook niet compleet. Ik mis in ieder jaarverslag het 
volgende: 
- Balans 
- Staat van Baten en Lasten 
- Toelichting bij de financiële cijfers (waarom zijn er afwijkingen of zijn bepaalde 
bedragen hoger of juist lager). 
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- Begroting van het komende jaar. 
- Aantal leden, aantal vertrokken leden, aantal nieuwe leden. Een toelichting over de 
opbouw van het ledenbestand zou ook fijn zijn. 
- De reden waarom bepaalde werkgroepen (o.a. skatepark, kompas, verkeer en 
snelheid) zijn gestart of weer opgeheven. 
 
waarom er aan geschenken aan (ex-)bestuursleden relatief veel uitgegeven wordt 
(en waarom alleen bij bestuursleden en niet bij alle leden?). 
 
 
Kascommissie: 
- In de notulen is nergens het advies van de kascommissie terug te lezen over de 
afgelopen jaren. De kascommissie behoort de balans na te kijken en de boekhouding 
te controleren op juistheid, compleetheid, doelmatigheid en rechtmatigheid (of het 
klopt met de begroting en of er geld wordt uitgegeven aan de doelstelling). Hier vind 
ik niets van terug. Daarnaast lees ik ook nergens terug dat de commissies door de 
algemene wijkvergadering benoemd zijn. 
 
Doordat ik deze gegevens nergens terug heb kunnen vinden, lijkt het er heel sterk op 
dat de boekhouding niet in orde is; want waarom is er in geen enkel jaarverslag een 
balans te vinden? Hoe heeft de kascommissie dan zijn werk kunnen doen? Heeft de 
kascommissie wel toegang gehad tot de bankrekening, de kas en de volledige 
boekhouding? 
 
 
Bestuur: 
- In de financiële verantwoording lees ik dat er redelijk wat bestuursvergaderingen 
zijn geweest, tegelijkertijd zie ik dat er weinig invulling wordt gegeven aan de 
bestuurstaken (zie ook de bovenstaande punten): 
- Jaarverslagen niet op orde. 
- Boekhouding lijkt niet te kloppen. 
- Geen beleidsdocumenten gezien en ook geen adviezen over het te voeren beleid. 
- Weinig/geen uitnodigingen voor vergaderingen en weinig vergaderingen 
gefaciliteerd. 
- Onduidelijke ledenadministratie. 
Dit rijmt niet met elkaar en hier is ook geen toelichting voor gevonden. Graag ontvang 
ik deze alsnog. 
 
Ik ga ervan uit dat deze aanpassingen nog worden gedaan, dan kunnen we op 21 
september de notulen zonder discussie vaststellen. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Randall van Gurchom-Colijn 


