ALGEMENE LEDENVERGADERING
op woensdag, 7 maart 2018
besloten gedeelte, alleen voor leden, van 19.30 uur tot 20.00 uur
VERSLAG
De voorzitter, Henk Schuurs, opent de vergadering.
Hij deelt mee dat Frans Bolder, die al vele malen een verslag van deze vergaderingen heeft gemaakt, door
ziekte verhinderd is. Daarom zal hij nu zelf een summier verslag maken.
1. JAARVERSLAG 2017 (inhoudelijk)
Het jaarverslag is door San de Kort op de website geplaatst en daarnaar is verwezen in de
uitnodigingsbrief. Na een inleiding, waarin enige scherts (als we het verslag van 2016 nemen en alleen
het jaartal veranderen in 2017, wie zou het merken?) die terzelfdertijd tot serieus genomen moet (het
tempo in diverse dossiers is namelijk erg laag), worden de volgende items kort doorlopen:
o een boze brief, omdat de Blb gepasseerd is in de raadsrapportage over de evaluatie van de vergroting
van de parkeersectoren. Deze brief, van 11 november 2017, is nog steeds niet door de gemeente
beantwoord.
o de communicatie met de binnenstadsbewoners (website, facebook, nieuwsbrief, Wijkgericht)
o wat deden we verder:
• 4 x ALV / Wijkraad Binnenstad
• klankbordgroepen
• reguliere overleggen (Stadstoezicht, OR en V, Horeca, wijkraden
• acties : goederentreinen, te hard rijden, Korte Putstraat, HH driehoek, Uilenburgbuurt
• diverse (brand-)brieven
o Ledental
begin 2017
uitgeschreven
ingeschreven
eind 2017

327
32 (verhuizing uit de binnenstad, overlijden)
20 (nieuwe leden)
315

2. JAARVERSLAG 2017 (financieel)
Ook het financiële jaarverslag staat op de website van de vereniging. Heel in het kort komt het erop neer
dat de vereniging een positief saldo heeft overgehouden van € 979,00 dat wordt toegevoegd aan de
reserves van de vereniging.
Inkomsten : € 9.208 + ontvangen rente € 28,00
- subsidie van de gemeente (gelijk gebleven aan die in 2016)
- contributies van de leden (iets toegenomen door herinneringsnota’s te sturen)
uitgaven : € 8.113 + € bankkosten € 144,00
zaalhuur en consumpties algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen, automatisering en
kantoorkosten.

Kascommissie
Hierna is het letterlijke verslag van de Kascommissie opgenomen.
De kascommissie bestaande uit Irene Tolner, Leo Krielaars en Peter van Doremalen heeft op
donderdagavond 1 maart jongstleden samen met de penningmeester San de Kort en de voorzitter Henk
Schuurs de stukken gecontroleerd.
Daarbij heeft ze steekproefsgewijs de boekingen met de onderliggende rekeningen en declaraties
vergeleken. Ook heeft zijn de saldi gecontroleerd. Tenslotte heeft zij de posten in het verslag naast de
boekingen gelegd en gecontroleerd.
Zij constateert dat de boekhouding en verslaglegging zorgvuldig en op orde is,
Wel heeft de kascommissie vastgesteld dat er verschillen zijn tussen de rubricering van de boekingen door
de penningmeester in de begroting en administratie enerzijds en de verwerking van deze boekingen in het
verslaglegging zoals opgesteld door de accountant anderzijds.
De kascommissie adviseert deze in de toekomst beter op elkaar af te stemmen.
De kascommissie adviseert de ledenvergadering de jaarrekening goed te keuren en decharge te verlenen
aan het bestuur.
De voorzitter geeft nadere toelichting op de constatering van de kascommissie dat er een verschil is in
rubricering. Als voorbeeld noemt hij: boek je inkt voor de printer als kantoormateriaal of als kosten van
automatisering. Hij heeft geconstateerd dat door het verschil in rubricering het meer tijd heeft gevergd
van de Kascommissie om de boekingen te controleren. Alleen daarom al neemt hij het advies van de
commissie graag over, hetgeen moet leiden tot éénduidigheid in het boekjaar 2018.
BESTUURSZAKEN
De voorzitter memoreert dat het bestuur streeft naar een goede vertegenwoordiging in het bestuur vanuit
de diverse buurten van de binnenstad. Daarom is het bestuur blij met bijvoorbeeld de vertegenwoordiging
vanuit de buurtverenigingen Vughterpoort. Tolhuis en recent Havenkwartier.
Tevens is het van belang dat er in het bestuur een spreiding is naar leeftijd.
Hij roept de leden op versterking van het bestuur te leveren, mede vanwege het aftreden van enkele
getrouwe leden met soms een vele jaren inzet.
Vervolgens wordt door de vergadering besloten tot het aftreden van de volgende bestuursleden:
o Wim Vos vanuit de Nederveenflat , na vele jaren inzet en vindt het nu genoeg geweest,
o San de Kort, met wiens aftreden voorzien moet worden in een penningmeester en webbeheerder
o Henk Schuurs, treedt af met enige aarzeling (niet lang genoeg) en overtuiging (ruimte voor jongeren).
Voorgesteld wordt om Marie Louise Filippini te benoemen tot bestuurslid.
Zij was eerder bestuurslid en ook voorzitter, maar is afgetreden wegens te veel op haar weg.
Thans werkt zij niet meer in Amsterdam, maar in ’s-Hertogenbosch en heeft nu meer tijd.
De vergadering stemt unaniem in met haar benoeming als bestuurslid.
Wout Heijnen, lid van het Dagelijks Bestuur, spreekt de vertrekkende bestuursleden toe en overhandigt
hen een attentie namens het bestuur van de vereniging.
De vergadering beloont de aftredende bestuursleden met applaus.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Er wordt een korte pauze gehouden om nieuwe bezoekers de
gelegenheid te geven binnen te komen, waarna de Wijkraad zal beginnen met een politiek debat.

