Vereniging Wijkoverleg

Notulen Wijkoverleg
Woensdag 15 mei 2019
Aanvang 19.30 in Het Tolhuys,Westzijde 216, Zaandam
Opening

Goedenavond, hartelijk welkom.
Ik open deze vergadering.
De agenda bestaat uit de opening, bestuurszaken, werkgroepen, vacatures en een
presentatie van de vernieuwde website Daarna nog acties en rondvraag.
We beginnen bij de notulen van november 2018:

• Notulen november 2018

Gaat iedereen akkoord met het verslag op pagina één, pagina twee.
Geen wijzigingen?
Notulen zijn bij deze goedgekeurd.

Bestuurszaken

Dan komen we nu bij bestuurszaken:
eerst de kascommissie: ik geef het woord aan Hans van de Berg en Willem Ouwerkerk om
verslag te doen. En daarna zal Hans de leden het advies geven wel of niet decharge aan
het bestuur te verlenen.

• Kascommissie
o Verlenen van decharge aan bestuur

Hans neemt het woord:
De leden van de Kascommissie Willem Ouwerker en ik hebben de administratie van de
vereniging doorgenomen. Wij hebben alle gegevens bekeken en steeksproefgewijs
gecontroleerd. Daar zijn geen onregelmatigheden gevonden.
Wij geven de leden het advies het bestuur decharge te verlenen.
Gaan de leden daarmee akkoord?
Meerderheid gaat akkoord
Decharge is verleend.
Dan, nu bij het financieel 2018

• Financieel 2018
o Jaarverslag,

o

het jaarverslag geeft een overzicht van activiteiten die zijn gedaan.
Ledenadministratie gaat goed. De informatieavonden zijn zeer succesvol
geweest.
De inrichting van het eerste gedeelte van de westzijde is naar tevredenheid
ingericht. Het overleg was constructief, mede door de projectleider. Voor de
rest spreekt het jaarverslag voor zich.
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Het jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd.
We komen nu toe aan toelichting op de jaarrekening 2018.

o Toelichting jaarrekening

Zpals u kunt zien: de kosten in 2018 zijn ten opzichte van 2017 verminderd.
Kosten zijn gereduceerd door het wegvallen van het boekhoudingskosten en
er zijn minder advocaatkosten gemaakt. Inkomsten zijn teruggelopen door
minder donaties en subsidies.
De Algemene spaarrekening is verminderd om de kosten te kunnen dekken.
Deze kosten zullen wij in 2019 door middel van declaraties aan de Gemente
weer terug ontvangen, zoadt het weer in evenwicht is.
De leden gaan akkoord met de toelichting.

• Bestuur:
o Planning 2019-2020
uitleg over de jaarplanning.
De leden gaan akkoord met de planning
En dan komen wij nu aan het volgende. Terugtreden van de vicevoorzitter: ik
geef nu het woord aan Joke Grinwis

o Terugtreden vice-voorzitter

Joke vertelt.
Joke wil zich nu meer bezighouden met activiteiten en er was een indruk
ontstaan dat zij niet met de andere bestuursleden kon omgaan. Integendeel
is waar: buiten OudWest hebben we ook contact met elkaar en Yvon doet
zelfs mee met de kinderknutselgroep.
Joke gaat nu de activiteiten managen. Ze zou diverse activiteiten in onze
wijk gaan organiseren.
.

o Statutenwijziging t.b.v. ANBI-status
We komen nu aan het volgende agendapunt statutenwijziging ten behoeve
van de Anbi status.
Een korte toelichting is hier op zijn plaats. Wij, het bestuur hebben eerder
een aanvraag gedaan om de ambitiesstatus te verkrijgen. Dat werd
afgewezen omdat onze statuten met betrekking tot artikel 30 niet in orde zijn.
Het gaat hier alleen om de situatie dat de vereniging wordt beëindigd en dat
het kapitaal wat overblijft dan overgemaakt moet worden aan een Anbi, een
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algemeen nut beogende instelling. Waarom willen we dat?
Omdat bij het ontvangen van een legaat oftewel een erfenis, de gever en de
vereniging daarover belasting moeten betalen als de vereniging geen
Anbistatus heeft. We hebben notaris Dijkhuis Koeman in Koog aan de Zaan
bereid gevonden voor een bedrag voor € 225 de statuten aan te passen.
De leden gaan akkoord.

o

o

o

ik zal even de procedure uitleggen: artikel 29.voor het wijzigen van de
statuten is het nodig dat de helft van het aantal leden aanwezig is. Daarna
moet twee/derde akkoord gaan met de wijziging van de statuten. Indien er
minder dan de helft van de leden aanwezig is, zal er binnen een maand een
nieuwe vergadering worden uitgeschreven. In deze vergadering zal de
wijziging van de statuten alleen een tweederde meerderheid nodig hebben.
Willen degene die lid zijn van de vereniging hun hand opsteken. De telling
wordt gedaan. Indien er minder dan 70 leden aanwezig zijn, wordt er een
tweede vergadering uitgeroepen aan de leden en zal er opnieuw over dit
agendapunt worden gestemd.
Er zijn geen 70 leden aanwezig? Dan komt er een nieuwe vergadering.
De leden gaan akkoord met een nieuwe vergadering op 5 juni as. Een
aantal zijn al bereid om op de vergadering te verschijnen.

Werkgroepen
• Harenmakersbuurt
o Funderingsonderzoek
o Riolering

Eric Hondius geeft een korte toelichting.
Eric wijst op de verantwoordelijkheden van de nieuwe werkgroep
Harenmakersbuurt tov de vereniging. Daarbij geeft hij aan dat er wat
fundering betreft wat problemen liggen die aangepakt dienen te worden,
zoals funderingsonderzoek.

• Parkstraat

Badhuis wordt verkocht met funderingsprobleem.

• Activiteiten

geef het woord en Joke Grinwis over de activiteiten:
Zomerbingo wordt uitgelegd.
Leden gaan akkoord
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Vacatures :
• Vice-voorzitter.

Wij zoeken een vicevoorzitter die onderzoek doet naar zaken die in de wijk
spelen. De bekendmakingen naloopt en eventueel advies geeft aan het bestuur
om hierop te reageren. Het is een persoon die het bestuur voedt met
onderwerpen. Het bestuur kan dan besluiten acties te ondernemen. Mocht u
belangstelling hebben kunt u ons na de vergadering benaderen.

Presentatie vernieuwde website

Hierbij geef ik Eric van de websiteredactie het woord.
Eric geeft een uitleg van de toemst van de website, waarbij het mogelijk is de informatie
voor de leden te zien, als je bent ingelogd.

Acties/ Rondvraag
Geen reactie en vragen
Om 20.00 sluit de voorzitter de vergadering.
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