
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Gehouden op 24 februari 2017 

Aanwezig: Frank Heijmen (vz) Theo Janssen, Marijke van Aalten,  
Henk Klein Middelink, Joop Janssen, Ruben van Ottele,  
Freek den Houting, Ronald Stienstra, Lenie Sluiter 
  
Afmelding ontvangen van: Harrie Klaassen, Frans Dominicus, Philippe Versteegh, Jet Gerichhausen,  
Henk Jansonimus, Peter Houtsma, Tonneke Schrijver 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen ALV d.d. 15 april 2016 
4. Bestuurswisseling 
5. Jaarverslag 
6. Financieel Verslag 
7. Wvttk 
8. Sluiting 

1 Opening 
Frank opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2 Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

3 Notulen ALV d.d. 15 april 2016 
Acties: 

• Ruben oppert om verschillende termijnen te hanteren voor het benoemen van de 
bestuursleden. Het bestuur heeft gekozen om de termijn van 2 jaar te hanteren en ziet de 
continuïteit hiervoor voldoende gewaarborgd. 

• Joop vraagt om het overzicht taken en rollen bestuursleden nogmaals te versturen. Dit is 
gebeurd d.d. 19 mei 2015. 

De notulen worden goedgekeurd. 

4 Bestuurswisseling 
Naar aanleiding van het vertrek van Ruben als Raadslid en het accepteren van het 

Raadslidmaatschap van Peter, moest er gekozen worden voor een aanvulling van het bestuur. 

We zijn enorm blij dat Ruben is ingegaan op ons voorstel om het bestuur te komen versterken. 

Alle aanwezigen gaan akkoord met het aantreden van Ruben. 

Door het vertrek van Peter als voorzitter zal Frank deze rol in het bestuur voorlopig op zich 

nemen.  

Alle aanwezigen gaan akkoord met de rol van Frank als interim voorzitter. 

 

 



5 Jaarverslag 
Jaarverslag 2016 wordt aan de aanwezigen uitgedeeld (zie bijlage). 

Opmerking Ruben: Dennis Neijenhuis veranderen in Dennis Nijenhuis. Verder geen 

opmerkingen. 

 

6 Financieel verslag 
Er wordt een korte pauze ingelast om de kascommissie, Ruben en René, gelegenheid te geven 

het financieel verslag te controleren. Het financieel verslag wordt goedgekeurd en de 

kascommissie verleent decharge aan het bestuur. 

Als nieuwe kascommissie voor de ALV in 2018 worden Marijke en Henk benoemd. 

 

7 W.v.t.t.k 
• Theo merkt op dat het volgens de statuten bepalend is dat er alleen betalende leden op de 

kieslijst mogen staan. Dit punt wordt opgepakt door het bestuur. 

• Joop vraagt hoe het staat met de uitzendingen door lingewaard.NU van de 
raadsvergaderingen. De eerstvolgende raadsvergadering zal worden uitgezonden via de site 
van lingewaard.NU. Deze uitzendingen zullen per toerbeurt worden verzorgd. 

• Het lingewaard.NU 2017 uitje zal worden georganiseerd door Freek en René. 

• Frank meldt dat er op 31 mei 2017 een event door lingewaard.NU zal worden georganiseerd. 
Hiervoor wordt Erben Wennemars uitgenodigd. Het programma zal ongeveer 1 ½ uur duren. 
De aanvang is 18.30 uur. De Buitenpoort stelt de zaal beschikbaar en de entree is gratis via 
toegangskaarten. Theo, Frank en Joop nemen de organisatie van dit event op zich. Zet 31 mei 
2017 in de agenda!  

• Volgende ledenvergadering zal plaatsvinden eind oktober 2017. Hierin zal de kieslijst worden 
opgenomen. 

 

8 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt eenieder voor de aanwezigheid. 


