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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Notulen ledenvergadering 29 maart 2018.
Aanwezig 9 leden en 1 bewoner en 4 bestuursleden.





Opening.
Mededelingen: Afmeldingen ontvangen van Dicky Mensen, Hans Maliepaard, Edo Poll en
Fransje Smulders (voor aanvang vergadering via Hendrina Schoordijk afmelding ontvangen
van Marjan Bier).
Jaarverslag secretaris.
Notulen worden goedgekeurd.




Tussentijdse vragen / opmerkingen:
bestrating ziet er slecht uit. Te weinig zand en in delen niet nagestrooid. Dat blijkt niet
overal het geval te zijn. Bewoners worden erop gewezen klachten te melden via 14020,
online of via app




Financieel verslag.
Kascontrole gedaan door P. Koops en H. Eijk. Nieuwe kascontrole H. Eijk en G. Possemis.

Door goedkeuring van de notulen en het financieel verslag verleent de vergadering het bestuur
decharge voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid.
Voortzitter en secretaris tekenen de notulen.



Tussentijdse vragen / opmerkingen:
Complimenten nieuwe website/aanpak laptop.

Voorafgaand aan de bestuursverkiezing deelt de secretaris mee, dat in een bestuursvergadering
het plan is opgevat dat als het voorstel van de BBK voor het Eigen Haard Fonds niet wordt
gehonoreerd, het plan uit te voeren op kosten van BBK. BBK bestaat 40 jaar en heeft in de loop
der jaren “wat:”gespaard. 1 aluminium paneel 80 x 120 cm. Kosten € 150,- excl. bevestiging.
Kostenberaming € 5.000,- tot € 6.000,-.
De vergadering gaat akkoord. Nog wel nagaan of de panelen graffiti bestendig zijn.


Bestuursverkiezing.



Door verhuizing treedt Jimmy uit het bestuur.



Monika Karan heeft het afgelopen jaar al meegedraaid en stelt zich verkiesbaar. Hendrina
Schoordijk geeft zich op als bestuurslid. Hiermee gaat de vergadering akkoord.

In de rondvraag vraagt lid naar het schoonmaken van de daken. BBK legt uit dat dit door de
uitvoerder tussen de andere werkzaamheden door wordt gedaan. Het is BBK niet bekend wanneer
het precies gebeurt.
Bewoner verzoek in de bewonersbrief te wijzen geen brood, sigarettenpeuken e.d. op straat en/of
daken te gooien.
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Notulen door secretaris Nel Wiersma.
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