
Notulen	  2e	  ALV	  Duwoners	  2013	  

Datum:	  25	  juni	  2013	  
Tijd:	  18:00	  
Locatie:	  De	  Eenhoorn,	  Eerste	  Ringdijkstraat	  10.	  	  

Aanwezig:	  Jeroen	  Creuwels	  (wnd	  voorzitter),	  Fred	  van	  der	  Vlist,	  Sanne	  Balvert	  
(secretaris),	  Dax	  Boot	  (penningmeester),	  Imane	  Belhadj	  (aspirant-‐bestuurslid)	  

1. Opening	  
Om	  18:15	  opent	  Jeroen	  de	  vergadering.	  De	  volgorde	  van	  de	  agendapunten	  wordt	  
enigszins	  gewijzigd	  vastgesteld.	  
	  

2. Vaststellen	  notulen	  vorige	  ALV	  	  
Er	  waren	  geen	  opmerkingen	  en	  de	  notulen	  werden	  vastgesteld	  
	  

3. Vaststellen	  van	  de	  begroting	  	  
De	  begroting	  werd	  doorgenomen	  en	  er	  werden	  geen	  aanpassingen	  voorgesteld.	  
De	  begroting	  werd	  vastgesteld	  
	  

4. Goedkeuring	  voor	  jaarverslag	  en	  jaarrekening	  	  
Ook	  dit	  jaar	  was	  er	  weer	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  layout	  en	  inhoud	  van	  het	  
jaarverslag.	  Penningmeester	  wijst	  op	  het	  feit	  dat	  het	  begrote	  bedrag	  voor	  
Bewonerszaken	  voor	  het	  eerst	  vrijwel	  geheel	  besteed	  is.	  
	  

5. Vaststellen	  van	  beleidsplan	  2013	  	  
De	  belangrijkste	  punten	  van	  het	  beleidsplan	  werd	  vluchtig	  doorgenomen.	  
Bewonersinititatieven	  ondersteunen	  en	  initieren	  blijven	  op	  de	  eerste	  plaats	  
staan.	  Er	  bestaat	  in	  het	  bestuur	  weinig	  animo	  om	  nog	  veel	  energie	  te	  betseden	  
aan	  het	  oprichten	  van	  huurderskoepel.	  
	  

6. Bestuursvergoedingen	  2013	  	  
Het	  voorstel	  van	  het	  bestuur	  wordt	  unaniem	  overgenomen.	  Per	  januari	  2013	  
bedraagt	  de	  bestuursvergoeding	  125	  euro	  per	  maand.	  
	  

7. Décharge	  van	  het	  bestuur	  
Aanwezigen	  stemmen	  in	  met	  décharge	  van	  het	  huidige	  bestuur	  en	  alle	  
bestuursleden	  treden	  af.	  
	  

8. Verkiezing	  bestuursleden	  	  
Sanne	  Balvert	  (secretaris),	  Dax	  Boot	  (penningmeester)	  stellen	  zich	  niet	  
herverkiesbaar.	  	  Hoewel	  er	  vantevoren	  4	  vacatures	  aangekondigd	  zijn,	  besluit	  
het	  bestuur	  voorlopig	  maar	  3	  vacatures	  te	  vervullen.	  Jeroen	  Creuwels,	  Fred	  van	  
der	  Vlist	  worden	  herkozen.	  Voor	  de	  derde	  vacature	  wordt	  aspirant-‐bestuurslid	  
Imane	  Belhadj	  gekozen.	  Alle	  verkiezingen	  zijn	  unaniem.	  
	  

9. Aanwijzen	  kascommissie	  



Er	  worden	  drie	  leden	  (Paul	  Eckhardt,	  Corina	  Vredenburg	  en	  Rik	  van	  der	  Helm)	  
voorgedragen	  die	  in	  het	  verleden	  ook	  kascommissie	  zijn	  geweest.	  Zij	  worden	  
opnieuw	  gekozen.	  
	  	  

10. Rondvraag	  
Er	  zijn	  geen	  vragen	  meer	  en	  de	  vergadering	  wordt	  om	  20:00	  gesloten	  
	  


