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Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  Duwoners	  
	  	  	  
Datum:	  
16	  april	  2014	  om	  19:00	  
	  
Locatie:	  
Eerste	  Helmersstraat	  106-‐D	  	  
1054	  EG	  Amsterdam	  	  
	  
	  

	  
1. Opening	  	  

De	  vergadering	  opent	  om	  19.13	  uur.	  	  
Aanwezig:	  Fred,	  Karien,	  Jeroen,	  Kay,	  Imane	  en	  Florien	  	  

	  
2. Notulen	  vorige	  ALV	  

Notulen	  zijn	  doorgenomen	  en	  de	  aanwezigen	  hebben	  geen	  commentaar.	  Daarmee	  
zijn	  de	  notulen	  vastgelegd.	  	  
	  

3. Financieel	  jaarverslag	  2013	  en	  reactie	  kascommissie	  
Het	  financieel	  jaarverslag	  is	  al	  eerder	  uitgebreid	  doorgenomen	  door	  het	  bestuur.	  De	  
reactie	  van	  beide	  leden	  van	  de	  kascommissie	  is	  dit	  jaar	  positief	  en	  zij	  stellen	  de	  ALV	  
voor	  om	  de	  jaarrekening	  goed	  te	  keuren.	  Opgemerkt	  wordt	  dat	  vorig	  jaar	  het	  helaas	  
niet	  gelukt	  om	  meer	  geld	  uit	  te	  geven	  om	  onze	  financiële	  reserve	  te	  laten	  slinken.	  
Maar	  tegelijkertijd	  groeit	  onze	  reserve	  ook	  omdat	  ons	  ledenbestand	  groeit.	  De	  
begroting	  van	  2014	  om	  bewonersactiviteiten	  te	  ondersteunen	  blijft	  gehandhaafd	  op	  
€10.000	  euro,	  al	  zal	  dit	  -‐net	  als	  elk	  jaar-‐	  een	  uitdaging	  zijn	  om	  dat	  werkelijk	  te	  
realiseren.	  
	  

4. Décharge	  bestuur	  2013	  
Het	  oude	  bestuur	  bestond	  uit	  Fred	  van	  der	  List,	  Jeroen	  Creuwels,	  Imane	  Belhadj,	  
Sanne	  Balvert	  en	  Dax	  Boot.	  Sanne	  en	  Dax	  zijn	  per	  1	  juli	  2013	  gestopt	  als	  bestuurslid.	  
Aanwezigen	  stemmen	  in	  dat	  het	  bestuur	  van	  2013	  wordt	  gedechargeerd.	  	  
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5. Beleidsplan	  en	  begroting	  2014	  
De	  begroting	  is	  tegelijk	  met	  het	  financieel	  jaarverslag	  besproken.	  Het	  beleidsplan	  is	  
al	  eerder	  uitgebreid	  behandeld	  binnen	  het	  bestuur.	  Er	  zijn	  geen	  opmerkingen	  meer	  
over	  het	  beleidsplan.	  Beleidsplan	  is	  vastgelegd.	  Jeroen	  bedankt	  de	  laatste	  corrector	  
van	  het	  beleidsplan	  (Karien).	  	  
	  

6. Bestuursverkiezingen	  2014	  	  
Fred	  van	  der	  List,	  Karien	  Stam,	  Kay	  Rutten,	  Imane	  Belhadj,	  Jeroen	  Creuwels	  en	  
Florien	  Dusseldorp	  hebben	  zich	  kandidaat	  gesteld	  voor	  het	  bestuur.	  De	  ALV	  stemt	  
er	  mee	  in	  om	  voor	  de	  zes	  vacatures	  de	  bovengenoemde	  personen	  voor	  bestuursjaar	  
2014	  te	  benoemen.	  
	  

7. Aanstellen	  kascommissie	  
Voorstel	  is	  om	  als	  lid	  voor	  de	  kascommissie	  aan	  te	  stellen:	  Corina	  Vredenbrecht	  en	  
Olga	  Klepatska.	  Als	  reservelid	  wordt	  voorgesteld	  Paul	  Eckhardt.	  Unaniem	  wordt	  
ingestemd	  met	  deze	  kascommissie.	  	  
	  

8. Rondvraag	  
Geen	  vragen	  voor	  de	  rondvraag.	  	  
	  

9. Sluiting	  	  
De	  ALV	  wordt	  gesloten	  om	  19.30.	  

	  


