Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2018
Aanwezig: 18 leden en 1 belangstellende.
Afwezig met kennisgeving: 3 leden.
Welkom door de voorzitter Kees v.d. Werf. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2017: geen opmerkingen. Het verslag is
vastgesteld.
Sociaal jaarverslag van de secretaris: De secretaris leest het verslag voor. Dit was vanaf 10 april te lezen
op Glind.nl. Er zijn geen op-of aanmerkingen. De heer Neumann vraagt of de centrale afvalverzameling
nog verder wordt ontwikkeld nu de gemeente bij iedere woning ook oranje en blauwe bakken heeft
geplaatst. De heer v.d. Werf geeft aan dat met de gemeente overleg is geweest waarbij het streven was
om de papierinzameling centraal te houden. Dit heeft er wel toe geleid dat de grote papiercontainer op
de Rudolphlaan blijft bestaan, maar ook blijkt, dat hoe verder men hiervandaan woont, hoe meer de
blauwe container toch gebruikt wordt. De grote glascontainer blijft eveneens bestaan. Het verslag
wordt vastgesteld.
Financieel jaarverslag van de penningmeester:
Ook de jaarcijfers waren vanaf 10 april te lezen op Glind.nl De penningmeester licht toe dat het kleine
restsaldo ad € 16,82 van de revenuen die de organisatie van het LEF-festival aan de Belangenvereniging
ter beschikking had gesteld wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Vorig jaar juni heeft er van dit
bedrag een kleinschalig evenement plaats gevonden dat door Myra Steens werd georganiseerd.
Het tekort van 2017 ad €632,00 werd vooral veroorzaakt door de overgang van de website Glind.nl naar
een nieuwe provider. Voor 2018 komt hier nog een kleine post bij. Ook werd verlichting voor de
dorpskerstboom gekocht.
Het aantal leden is gelijk gebleven. Voorgesteld wordt om de contributie van € 20,- p.p.p.j. te
handhaven.
De kascommissie heeft gerapporteerd dat de boeken in orde zijn bevonden. De penningmeester wordt
gedechargeerd.
Bestuursverkiezing: de kandidatuur van John Steenbeek wordt op voorstel van de voorzitter met
applaus bekrachtigd.
Veronique van Oevelen treedt af i.v.m. andere werkzaamheden. Haar zetel is nog vacant. De voorkeur
voor vervulling hiervan gaat - gelet op de samenstelling - uit naar een vrouwelijk bestuurslid.
Rondvraag: Er wordt een vraag gesteld over het optreden van de commissie duurzaamheid tijdens de
voorafgaande Dorpsbijeenkomst. Dit bleek wat verwarring te veroorzaken over de positie van de
werkgroep duurzaamheid.
Dhr. Visscher licht toe dat er door de werkgroep een nota is gemaakt die is aangeboden aan de
Dorpswerkgroep. Het optreden van een lid van de werkgroep tijdens de Dorpsbijeenkomst was een
vergissing, waardoor verwarring ontstond. Het is aan de Dorpswerkgroep om te bepalen wat men wil
met de inhoud van deze nota.
Als aanvulling laat dhr. Visscher weten dat in het najaar een informatieavond wordt georganiseerd over
gasloos wonen in samenwerking met de gemeente.
Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

