Notulen Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging de Glind
Dinsdag 14 april 2015
Afwezig gemeld: Edson Brukx (gemeente Barneveld), Kees Elzinga, Harry Reddering,
Huub en Rianne Joosten, Richard van Dijk, Rikus Marring.

1. Opening en mededelingen
Bijzonder welkom voor Elly de Jong namens de Rudolphstichting en wijkagent Nico van
Maanen. Er zijn geen mededelingen.

2. Vaststelling van de agenda en verslag van de ALV 2014
Op de Agenda zijn geen aanvullingen of wijzigingen
Verslag ALV 2014
Pagina 1:
Het kunstgrasveld is er inmiddels gekomen. Website van www.glind.nl was in
maart 2014 net gelanceerd, deze wordt nu goed gebruikt. Er zijn vele
aanmeldingen voor de digitale nieuwsbrief
Pagina 2:
Viering van een echte Koningsdag 2014 was voor veel mensen
teleurstellend. Het werd een gezellige dorpsmaaltijd. Mede daardoor was er
dit jaar weer een actieve denktank en organisatie en is er voor 25 april weer
een mooi programma.
Pagina 3:
Vorig jaar was de Belangenvereniging al op zoek naar bestuursleden, dit is
momenteel nog steeds het geval. Echter bij punt 3 op de agenda hier meer
over.
4 mei viering 2014 hiervan is een draaiboek gemaakt, organisatie van 2015
is nog in volle gang.

3.

Beperken van taken BLV wegens beperkt aantal bestuursleden

De Belangenvereniging is al lange tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. De vacature
van Voorzitter, Secretaris en Ambtelijk secretaris staan al erg lang vacant.
·Veronique van Oevelen is afgelopen jaar gestart als bestuurslid maar moet nog benoemd
worden.
·Henk Bouw legt per vandaag zijn functie neer als Algemeen bestuurslid en Herman
Huissteden als Penningmeester (Hij is echter bereid om de financiën nog even te blijven
beheren tot er een nieuwe penningmeester gevonden is, zodat hij een warme overdracht
kan doen). Tevens is Monique Gösgens afgelopen januari wegens verhuizing genoodzaakt
geweest haar functie neer te leggen. We hebben in de vergadering afscheid genomen van

Monique Gösgens, Henk Bouw en Herman Huissteden.
3A. Deze wijzigingen betekenen dat we onder het statutair minimum komen met het
aantal bestuursleden in functie. Dit betekent dat we, tot we weer op sterkte zijn, de
vertegenwoordiging van de Glind wat moeten beperken.
Taken die we wel blijven uitvoeren zijn ( totdat het nieuwe bestuur op sterkte is):
·Wijk Platform
·4 mei viering
·Alle communicatie/ondersteuning Dorpscontactpersoon
Nieuwe kandidaten hebben zich echter op laatste moment kandidaat gesteld :
• Kees v.d. Werf heeft zich kandidaat gesteld per Oktober 2015 als voorzitter
• Kees Elzinga heeft zich beschikbaar gesteld als ambtelijk secretaris (hierover gaan
we verder met hem in gesprek aangezien dit geen officiële bestuursfunctie is, hoe
we dit invulling kunnen gaan geven.
• Harry Reddering heeft zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid.
In de vergadering is akkoord gevraagd voor de benoeming van deze personen. Ook met
toetreden van Veronique van Oevelen tot het bestuur ( algemeen bestuurslid) is
ingestemd. Dit is bekrachtigd op argument dat er geen andere kandidaten waren voor de
functies.
Vacant is nu nog de functie van penningmeester, hiervan is de vacature op www.glind.nl te
vinden zijn.
De vraag vanuit het Bestuur wordt gesteld of de belanghebbenden vinden dat de
Belangenvereniging voldoende draagvlak heeft binnen het dorp en vraagt evt suggesties.
·Reactie hierop is dat de zorg hierover gedeeld wordt, de BLV heeft momenteel binnen
het dorp 67 leden. Waarvan er momenteel 13 aanwezig zijn.
·Er zijn veel functies die bekleed moeten worden door een klein dorp dit maakt dat de
spoeling dun is.
·Reden van de lage opkomst wordt aangegeven dat de agenda geen grote vraagstukken
bevatte, waarin het belang voor veel mensen hoger zou zijn.
·Daarnaast wordt de Belangenvereniging zeker wel als belangrijk ervaren en zou het fijn
zijn als er meer draagvlak voor zou zijn.

4. Opbrengsten Spar Spaarkaart en beslissing nemen over hoe deze
gelden te besteden.
Er is het afgelopen jaar 260 euro opgebracht met de Sparkaart. Hiervoor zijn in de
uitnodiging suggesties gevraagd voor de besteding hiervan.
Voorstel 1: van Harry Reddering om een blikvanger aan te schaffen en deze te laten
plaatsen (bocht Schoonderbekerweg). Kees van den heuvel biedt aan dit bij de gemeente
neer te leggen, waarna de BLV in het WPF hier verder naar kan vragen.
Voorstel 2: door de BLV is de suggestie gedaan de gelden ter beschikking te stellen aan
DCP (Jetteke) voor bijvoorbeeld prijsjes tijdens de activiteiten. Voorstel 2 is aangenomen
Jetteke kan dit geld declareren voor activiteiten bij de penningmeester van de
Belangenvereniging.

N.B. Voor de Spar kaart zijn vorig jaar kosten gemaakt voor de aanschaf.( 1 euro per
kaart) Deze kosten zijn op rekening van de BLV gekomen. Het zou fijn zijn als we uit dit
initiatief ook volgend jaar weer een mooi bedrag ophalen om te besteden in het dorp. Er
zijn nog kaarten beschikbaar.

5. Sociaal jaarverslag 2014
Het jaarverslag is doorgenomen en is na te lezen op www.glind.nl.Het verslag is
goedgekeurd.

6 A. Financieel jaarverslag 2014
·Kees van de Werf: Hoe zit het met achterstallige contributies, zijn deze er ? Er zijn
Achterstallige contributies, hoeveel is momenteel niet duidelijk, hier is geen herinnering
naar uit gegaan.
·Tevens ziet Kees dat er geld is overgedragen aan de Kerk in 2014 voor de verlichting
(fonds onderhoud verlichting) hij vraagt zich af of dit niet voor de kerstverlichting kan
worden ingezet (bijv. Led)? Mario geeft aan dat de verlichting ieder jaar weer kapot wordt
gegooid ook helaas de LED verlichting.

6 B. Verslag kascommissie
Sandra Hoogerheide, als lid van de kascontrolecommissie, geeft aan dat alle vragen die
voort zijn gekomen uit het financieel jaarverslag naar wens beantwoord zijn. Hierdoor zijn
er wat wijzigingen aangebracht in het jaarverslag en deze zijn na te lezen in de
gecorrigeerde versie welke op www.glind.nl geplaatst is. De correcties zaten in kosten
ambtelijk secretaris en het project Samen leven in De Glind. De kascommissie adviseert
hierbij dan ook de algemene ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur. De
vergadering is daar mee akkoord.
Kritische Noot van Kascommissie is de evt. aanname van een Ambtelijk Secretaris. Er
staat hier een vrijwilligers vergoeding voor van 1250 euro in de begroting. Deze en de
DCP drukken dan erg op de begroting en het lijkt dan lastig te worden beide functies te
kunnen behouden.
Aangezien de DCP er gedeeltelijk betaald wordt vanuit subsidies en de Ambtelijk
Secretaris ook taken kan delen met de DCP er verwacht de Penningmeester hier geen
problemen mee. Echter dit zal ook onderdeel van gesprek zijn met de toekomstige
Ambtelijk Secretaris. Dit zal nog uitgebreid uitgezocht worden.
De kascommissie is aftredend Sandra Hoogerheide en Richard van Dijk worden bedankt
voor hun actieve rol hierin. Er wordt gevraagd of er nieuw kascommissie leden willen
opstaan. Dhr. Kees Franke en Christa Blom melden zich hiervoor aan. Dank hiervoor !

7. Rondvraag
Mario Hoogerheide: Hij geeft aan de eerdere ALV verslagen ( 2013) niet terug te kunnen
vinden op www.glind.nl 2014 staat er wel op maar eerdere jaargangen kan jij niet vinden.
Dit zou wenselijk zijn. De BLV (Myra en Veronique ) gaan deze opzoeken waarna ze op de
site gezet zullen worden.

Mario Hoogerheide: vraagt of over de verslagen van de vergaderingen van de
Belangenvereniging op de site gezet kunnen worden. Deze stukken zijn niet openbaar.
Nico van Maanen geeft traditiegetrouw een kort verslagje van de politiezaken. Er is een
daling in de cijfers wat betreft het aantal misdrijven. Wel wat vernielingen en inbraken
gehad dit jaar. Maar wel prettig dat er nu een Whatsapp alert is.
Kees van der Werf vraagt aan Nico of het nu onrustig is. Nico geeft aan dat er nu meer
aangifte wordt gedaan, dit werd eerder nog wel eens niet gedaan. Momenteel veel
kleinere misdrijven.
Rieda van Ginkel geeft aan dat de 4 mei viering voorheen door de kerk werd gedaan en
dat dit is over gedragen aan de Belangenvereniging. Nu werd er eerder vanavond
aangegeven dat het organiseren hiervan niet perse bij de BLV ligt. Hoe zit dit nu want
iemand moet het toch doen. Bestuur geeft aan dat er een draaiboek is en dat hier diverse
mensen ook van buiten de BLV taken in kunnen hebben. De uitvoering hoeft dus niet bij
BLV te liggen, de aansturing wel.

8. Afsluiting
Na de Pauze hebben we nog een presentatie van Jetteke Keuken gehad over haar taak
als DCP. Zij blikt hierbij terug op het afgelopen eerste jaar. Ook geeft zij een presentatie
over hoe de “Vrije tijd” nu georganiseerd is tot aan de zomer. Ook een aantal trajecten,
denktanks en aanvraag “Sportimpuls” ,die momenteel synchroon aan elkaar lopen, weet
zij toe te lichten.

Volgende Wijkplatform avond is 9 juni 19.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.

