Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 28 nov. 2011
aanwezig: Coby van Willigen, Barbara Boden, Gerardus Bambacht,
Mari van Mourik, Sebastiaan van Driel en volledig bestuur.
1.
2.
3.
4.

Iris opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Agenda wordt vastgesteld
Er zijn geen ingekomen stukken /mededelingen.
Notulen van de vorige algemene ledenvergadering 15 nov. 2010
worden door Riekie voorgelezen en goedgekeurd.
5. Het jaarverslag wordt voorgelezen door Riekie.
6. Kees deelt het financieel verslag uit en geeft uitleg over de stukken en
begroting. We moesten terugbetalen aan de provincie omdat we de
accountantsverklaring goedkoper hadden dan was begroot.
(we krijgen dus minder omdat we het te goed hebben gedaan ).
7. Deze waren goedgekeurd door de kascontrolecommissie Mari van Mourik
en Kees van Noord.(we zijn vergeten nieuwe te kiezen).
8. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Karin Koster, Iris
bedankt haar voor haar inzet en het vele werk wat zij gedaan heeft met
name in gesprek met de gemeente en zij krijgt een pakket van
het polderwinkeltje aangeboden.
Aftredend en herkiesbaar Iris van Zandwijk, zij blijft zitten( waar we heel
blij mee zijn).
In de vacature die is ontstaan stelt het bestuur Barbera Bode voor.
Iris heet haar van harte welkom.
9. Pauze slaan we over en gaan door met de avond van de gemeente
over structuurvisie.
De opkomst was groot maar een beetje lauw, als ik het zo mag omschrijven.
Drie kernen waar we het met zijn allen over eens zijn is :
- woningen voor jongeren en ouderen.
- veiligheid met name een rotonde (komt in 2013).
- voorzieningen die er zijn in stand houden.
10.Ommetje er zijn gesprekken gaande .
11.Rondvraag: Coby vraagt of wij nog iets hebben gehoord over de overslag
van containers in Haaften ? Nee
Over de zandzuiger in de Crobse Waard: er is een gesprek met de provincie geweest en er was een bezwaar ingediend maar dat is later ingetrokken.(overlast valt mee en het is maar een tijdelijke situatie)
vraag over groencommissie: project groen zit een beetje op zijn gat.
( omdat we de middelen niet hebben).

Graag zouden we groen bij de Bommelkamp en Paalgraaf zien.
Of eventueel nog andere plaatsen in het dorp.
Vaak worden de bladeren als over last ervaren.
Vroeger had je boomplantdag nu hoor je hier niets meer over.
12.Sluiting : Iris bedankt een ieder voor zijn komst en aandacht en inbreng
en heet een ieder welthuis .

