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Notulen ALV 25-3-2021 
 
De ALV was dit jaar, wegens de coronacrisis, in de vorm van een digitaal spreekuur. Leden zonder 
computer hebben vooraf een brief gekregen waarin te kennen werd gegeven dat zij zich telefonisch 
of persoonlijk konden wenden tot één van de bestuursleden. 
 

1. Opening 
 
De vergadering wordt om 20.05 uur geopend.  
 

2. Mededelingen 
 
Er zijn 14 leden die hebben deelgenomen aan het spreekuur, 2 leden hebben zich afgemeld. 
5 leden hebben hun volmacht afgegeven. Eén lid sluit later aan bij de vergadering. 1 lid heeft 
aangegeven als lid van de kascommissie te willen toetreden.  
 

3. Notulen ALV 2020 
 
In de notulen van 2020 waren drie actiepunten opgenomen: 

1. Contact met de gemeente Westland opnemen in verband met procedure 
éénrichtingsverkeer De Nesse/Zonneblok. 

Antwoord: De Gemeente Westland stemt niet in met het (gedeeltelijk) invoeren van 
éénrichtingsverkeer in deze straat. Punt kan worden afgevoerd. De secretaris geeft nog een 
aanvullende korte toelichting op dit punt.  

2. Gegevens cursus reanimatie/AED vermelden in Buurtinfo. 
Hieraan is voldaan. Punt kan worden afgevoerd. Er worden nog steeds door Corona geen 
trainingen gegeven. 

3. Opvragen informatie Puchrit. 
Hieraan is voldaan. Punt kan worden afgevoerd. Aanvullend wordt vermeld dat de Puchrit in 
principe voor 3 september staat gepland. Er kunnen 14 mensen meedoen.   
 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 

4. Algemeen jaarverslag 2020 
 
In coronatijd is het lastig om wat te organiseren, maar ondanks dat is dat wel gelukt. Een aantal 
activiteiten werden online gehouden en met succes. Wel wordt als punt van orde genoemd 
om voor de jongere doelgroep ook weer eens wat activiteiten online te regelen. Ook wordt 
een ieder erop geattendeerd dat men mensen kan doorgeven die in aanmerking kunnen 
komen voor de groep Voor elkaar, met elkaar.  
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5. Financiën 
 

a. De penningmeester geeft een toelichting op de financiële cijfers van 2020. Er is over 
het jaar 2020 helaas  een negatief saldo te vermelden. Dit komt met name door diverse 
uitgaven o.a. voor elkaar, met elkaar,  de pubquiz en de lief- en leedpot. Tevens wordt 
kort toegelicht wat de lief- en leedpot inhoudt.  

b. De drukkosten zijn in de Buurtinfo zijn vrij hoog, maar daar staat een kwalitatief goede 
wijkkrant tegenover.  

c. Het voorstel om de begroting voor 2021 aan te passen en de bijdrage te verhogen 
wordt later in stemming gebracht.  

 
Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. 
 

d. De kascommissie verleent officieel decharge aan de penningmeester.  
 
 

6. Benoeming nieuwe Kascommissie en reserve lid  
 

Er is nog geen nieuwe kascommissie benoemd voor het nieuwe jaar. De heren Walta en 
Vrencken melden zich aan om deel uit te maken van de nieuwe kascommissie in 2022. Deze 
leden worden benoemd tot lid van de kascommissie. 
 
 

7. Begroting 2021 
 
De toegelichte begroting voor 2021 wordt goedgekeurd. 
  
 

8. Bespreken en besluit voorstel contributieverhoging naar € 12,50 
 
Bovengenoemd punt wordt besproken en in stemming gebracht na een korte toelichting op 
de reden van verhoging. De leden gaan unaniem akkoord met de bovenstaande verhoging.  
 

9. Activiteiten en gemeentezaken 
 
Er wordt een korte toelichting gegeven door Maria Korpel inzake de activiteiten die op de 
planning staan. Arjan geeft een toelichting op de Nationale Balkon Beweegdag die binnenkort 
staat gepland. Met Vitis zal contact worden opgenomen, wellicht kan de dansschool 
Danscreatie hierin iets betekenen. Het bestuur zal dit verder oppakken met de contactpersoon 
van Vitis, Peter van den Berg.  
Er wordt ook weer geopperd om een enquête onder de leden te verspreiden om nieuwe 
ideeën op te doen voor activiteiten. Van de gemeente Westland is overigens weinig nieuws te 
melden. 
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10. Rondvraag 

 
Frans Walta dankt het bestuur voor zijn inspanningen. 
Maria Korpel vraagt hoe een ieder een online vergadering beleeft. Dit geeft een wisselend 
beeld weer.  
Annemieke v.d. Enden vraagt of het noodzakelijk is dat een oudere echt lid van de 
wijkvereniging moet zijn om in aanmerking te komen voor hulp vanuit de wijkvereniging. Het 
is geen eis om lid te moeten zijn. 
Jan Berendse dankt het bestuur voor zijn inspanningen. 
Heidi van Heijningen oppert een picknick in het park bijvoorbeeld als leuke activiteit dat je 
makkelijk corona-proof kan organiseren. 
Jan Henk heet Nel Moons officieel welkom als nieuw bestuurslid, dit was nog niet benoemd. 
Nel Moons vraagt of er nog reacties vanuit het Lenteblok zijn binnengekomen nadat de 
brieven en flyers zijn verspreid. Dit is tot op heden helaas nog niet het geval. 
 

11. Sluiting 
 

Om 20:43 uur wordt het spreekuur gesloten. De voorzitter dankt de leden worden bedankt 
voor hun deelname en is blij met de hogere opkomst dan de voorgaande keren.  
 
 
 
Actielijst 
 
Geen actiepunten. 


