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Algemene Vergadering  

25 maart 2015 



 

Algemene Ledenvergadering Blb 
AGENDA 25 maart 2015 

1. mededelingen en ingekomen stukken 

2. verslag AV 17 december 2014 

3. jaarverslag 2014 

4. financieel verslag 2014  

5. verslag kascommissie en decharge penningmeester 

6. benoeming kascommissie 2015 

7. nieuwe bestuursleden / bestuursverkiezing 

8. vooruitblik 2015 en begroting 2015 

9. rondvraag 



 

Jaarverslag 2014 

 bestuurssamenstelling 

 aandachtspunten 

o  parkeren bewoners 

o  leefbaarheid  

•  convenant Korte Putstraat 

•  actiecomité goederentreinen nee 

 4 x AV / Wijkraad met diverse thema’s 

 deelname aan overleggen en brieven  

 

 



 

financieel verslag 2014 

• is aan leden per e-mail toegezonden 

• is op papier in beperkt aantal aanwezig 

 

• inkomsten: subsidie, contributies, beetje rente 

• kosten: vergaderkosten, zoals nu hier, 
bestuurskosten, automatisering, postzegels 

• per saldo geld over (€ 3.783) 



 

Kascommissie boekjaar 2014 

 leden kascommissie 

o Charles Jorna 

o  Jan Krielaart 

o  Paul Sturm (reserve) 

 

 bevindingen kascommissie 

 conclusie : ja / nee decharge penningmeester 

 aanwijzen kascommissie boekjaar 2015 



 

bestuur Blb / Wijkraad 

 zienswijze bestuur 

breder naar buurten en naar leeftijd 

 

 nieuwe bestuursleden 

– Marjan te Riele (‘t Zand) 

–  David de Jong (Hofstad) 

 

• aftreden : Elise Becker 

 

 



 

vooruitblik 2015 

 verbreding draagvlak 

o actieve ledenwerving 

o  verbindende rol Blb 

 

Communicatie  

o tussen bewoners 

omet anderen, overheid, mkb 

o  via media, w.o. blogs op onze website 

 

 AV / Wijkraad met maatschappelijke thema’s 



 

begroting 2015 



 

Pauze 
en daarna 

Wijkraadsvergadering 
 

 mededelingen van het bestuur 

 Wilhelminaplein 

o de geschiedenis tot op heden – Joris van Esch 

o doorkijkje naar ‘n toekomst – Maurits Klaren 

 actiecomité goederentreinen nee 

 afscheid bestuurslid Elise Beckers 



 

Wel thuis en graag tot de 
volgende AV op 17 juni 2015! 

Dank voor uw aanwezigheid  en laten we gezamenlijk 
onze gastvrije binnenstad  leefbaarder maken door 
deze in 2015 : 
       nóg schoner  
                    nóg fraaier en  
                                       nóg veiliger  
                                                       te maken  
 
 
Wordt lid en meldt u aan: 
www.blbwijkraad.nl   

http://www.blbwijkraad.nl/

