Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkraad De Naald
Datum: 11 april 2022
Locatie: wijkcentrum De Groene Hoven, Apeldoorn
Aanwezig: 34 leden
1. Opening, mededelingen
Quirine Lensvelt (VZ) opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststellen van de agenda
Op de agenda staat o.a. de verkiezing van Margaretha de Haan als nieuw bestuurslid. Zij heeft na het
versturen van de agenda aangegeven haar kandidatuur in te trekken vanwege de tijdsbelasting door
een nieuwe baan. Derhalve zal bij bestuurssamenstelling alleen de benoeming van Petra Lap
behandeld worden.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda voor de ALV is daarmee vastgesteld.
3. Vaststellen verslag ALV september 2021
Er zijn aanvullingen of wijzigingen op de agenda. Daarmee is het verslag vastgesteld.
4. Jaarverslag 2021
Het jaarverslag is gepubliceerd op de website. Quirine gaat kort in op het algehele beeld van 2021.
Vanwege corona konden veel geplande activiteiten niet doorgaan. Na de algemene inleiding door
Quirine geven de bestuursleden ieder een korte toelichting op hun portefeuille.
Diverse leden stellen verhelderende of verdiepende vragen over de teksten.
Over de tekst in het jaarverslag zijn geen aanvullende vragen of voorstellen tot wijziging. Daarmee is
het jaarverslag vastgesteld.
5. Financieel verslag 2020
Jan geeft aan dat er financieel weinig ontwikkelingen waren, vooral omdat door Covid19 de
activiteiten beperkt waren. Daardoor waren er weinig financiële ontwikkelingen.
Aan de hand van slides in de presentatie licht Jan de cijfers toe.
Er worden aan de hand van de presentatie nog enkele verduidelijkende vragen gesteld door
aanwezigen.
5a. Kascommissie
Ook dit jaar zijn de jaarstukken weer gecontroleerd door de kascontrolecommissie. De heren Rob
van Schaik, Jan Martens en Okke de Groot hebben het financiële beheer en de administratie
getoetst. Dat is in orde bevonden. De commissie leest haar verklaring voor, waarna de ALV hiermee
instemt.
5b. Nieuwe kascommissie
De ALV kiest een nieuwe kascontrolecommissie.
5c. Begroting
Jan geeft aan de hand van een slide een toelichting op de begroting van 2022. Er worden enkele
kritische gesteld over het verschil tussen baten en lasten. Jan geeft aan dat de reserves van de
wijkraad zo worden ingelopen, om te voorkomen dat de gemeente onze subsidie met dat bedrag zal
korten. Ook andere vragen worden naar tevredenheid beantwoord.
6. Decharge
De ALV verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

7. Nieuwe statuten en WBTR
De overheid heeft besloten de WBTR-wet in te voeren. Doel van de wet is het aanscherpen,
verbeteren van bestuur en toezicht beter organiseren bij verenigingen en stichtingen.
Dat vraagt ook om een herziening van de statuten. Het bestuur is daar de afgelopen maanden druk
bezig mee geweest. De nieuwe concept statuten liggen ter goedkeuring voor aan de ALV.
De ALV stemt in met de nieuwe statuten.
8. Bestuurssamenstelling
8a. Aftreden
Quirine heeft aangegeven haar termijn als voorzitter niet vol te willen maken. Daarom wil zij deze
ALV gebruiken om haar bestuurstaken over te dragen. Door het bestuur worden woorden van dank
uitgesproken voor de jarenlange inzet van Quirine.
8b. Herverkiezing
De bestuurstermijn van Jan Oostdijk loopt af. Hij stelt zich herkiesbaar. De ALV stemt in met de
herbenoeming.
8c. Nieuwe voorzitter
Petra Lap heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van voorzitter. De ALV stemt in met de
herbenoeming.
Daarmee blijft de functie PR & Communicatie vacant. Tot er een opvolger voor die functie is zullen
de bestuursleden de taken verdelen.
9. Rondvraag
Er zijn geen specifieke vragen voor de rondvraag.
10. Afsluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Petra de Algemene Ledenvergadering, en dankt alle aanwezigen voor
hun komst en inbreng.

