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Notulen jaarvergadering mei 2017
17 mei 2017
Kulturhus De Vos, Westendorp
19:30 uur

Notulen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Vanuit de zaal komt er geen aanvulling op de agenda.
2. Notulen vorige jaarvergadering
De notulen zijn ter plekke in te zien en staan op de website.
Erna Wolsink vraagt of in het vervolg de agenda voor de ledenvergadering
ook voorafgaande aan de vergadering op de website kan worden geplaatst.
Hierop wordt bevestigend geantwoord.
Er zijn geen aanvullingen of vragen over de notulen. De notulen zijn daarmee
goedgekeurd en definitief verklaard.
De burgemeester, de heer Otwin van Dijk, komt binnen en wordt welkom
geheten door de voorzitter.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Volgens de secretaris zijn er geen ingekomen stukken voor deze
vergadering.
Ben Peppelman, kascommissie, heeft zich afgemeld voor de vergadering.
De voorzitter deelt mee dat er op dit moment nog geen informatie is over de
resultaten van de Rabobank Clubkascampagne. Zodra deze informatie
bekend is wordt deze op de website gecommuniceerd. Vanuit de zaal komt
de opmerking dat de top 5 van verenigingen met de meeste stemmen
inmiddels al wel informatie hebben ontvangen.
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4. Jaaroverzicht periode juli 2016 – april 2017
De aanwezigen kunnen het jaaroverzicht bekijken wat op de tafels ligt. De
voorzitter geeft aan dat het afgelopen vergaderjaar relatief rustig is verlopen.
De voorzitter heeft kort aandacht besteed aan het convenantenoverleg, de
website, het kwartaaltje in kleur en glasvezel op de kaart (de burgemeester
komt daar later op terug).
De voorzitter geeft aan dat Westendorps Belang op zoek is naar nieuwe
bestuursleden in verband met het vertrek van twee leden volgend jaar.
Het jaaroverzicht wordt goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag 2016
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag
2016. De subsidie vanuit het Oranjefonds, burendag, is ingezet voor het
schilderen van de serre. De kosten voor het Kwartaaltje zijn vanaf 2017
gestegen in verband met de uitgave in kleur. Vanuit de zaal komen hier
positieve reacties op.
Op dit moment heeft Westendorps Belang 244 leden/huishoudens. Van de
circa 400 huishoudens in Westendorp is dat een redelijk aantal. Benadrukt
wordt dat het belangrijk blijft om zoveel mogelijk Westendorpers te bereiken.
Geconcludeerd wordt dat 2016 positief is afgesloten
6. Verslag kascommissie
Henri Ketelaar meldt, mede namens Ben Peppelman, dat zij geen
onrechtmatigheden hebben kunnen ontdekken bij de kascontrole. Henri
spreekt zijn waardering uit over de zorgvuldige boekhouding van de
penningmeester.
Op verzoek van de voorzitter verlenen de aanwezigen decharge aan het
bestuur.
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun bijdrage. In verband met de
afwezigheid van Ben Peppelman wordt zijn vrouw Riki verzocht de dank over
te brengen.
7. Benoeming kascommissie
Ben Peppelman is aftredend als lid van de kascommissie. De voorzitter
vraagt de aanwezigen wie lid wil worden van de kascommissie. Henk Beunk
neemt deze taak op zich.
8. Begroting 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Hij meldt dat
namens Westendorps Belang een schenking wordt gedaan van € 1000,00
aan plan JOOP. Deze schenking is in 2016 reeds toegezegd maar wordt in
2017 uitbetaald.
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9. Bestuursverkiezing
Ria Ankersmit heeft haar maximale zittingstermijn van twee maal drie jaar
uitgezeten en stopt na deze vergadering. Een woord van dank wordt later op
de avond uitgesproken. Fons Kolenbrander is als nieuwe kandidaat
voorgedragen. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn en geen bezwaren
wordt Fons officieel als bestuurslid benoemd. Fons stelt zich kort voor en
bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen.
10. Stand van Zaken betreffende Kulturhus De Vos
Henk Beunk, bestuurslid Stichtingsbestuur Kulturhus De Vos en commissielid
van de PR commissie geeft een toelichting op de stand van zaken rondom
het Kulturhus. Na een korte terugblik op de ontstaansgeschiedenis van het
Kulturhus De Vos richt Henk Beunk zich op het heden.
Er wordt een speciaal woord van waardering uitgesproken richting Bennie
Vreman en de vele vrijwilligers. Nog steeds zijn er veel vrijwilligers betrokken
bij de totstandkoming en houden van het Kulturhus. Wekelijks wordt er door
vrijwilligers schoon gemaakt.
Het plan JOOP nadert zijn voltooiing. De buitencommissie heeft hier de
afgelopen periode hard aan gewerkt en de verwachting is dat deze met het
dorpsfeest kan worden geopend.
Ook de serre is dit jaar met vele vrijwilligers opgeknapt.
Henk beschrijft de financiële situatie van het Kulturhus.
Met ingang van 15 juni 2017 komt Martijn Wolsink het horeca team
versterken. Daarmee zijn er drie vaste medewerkers in dienst.
De komende periode is de wens om de entree, het invalidentoilet en de
opslag aan te pakken. Om de schuldenlast niet onnodig te laten oplopen is
het streven om deze activiteiten met hulp van sponsoren, vrijwilligers op te
pakken.
Henk richt zich in zijn afsluiting nogmaals tot de vrijwilligers en spreekt een
woord van dank en benadrukt het belang dat we als Westendorpers elkaar
helpen.
11. Rondvraag
- De voorzitter bedankt Wendy Doppen voor haar inzet voor het
Kwartaaltje.
- Riki Peppelman spreekt haar waardering uit voor de uitgave van het
Kwartaaltje in kleur.
- Vanuit de zaal komt de vraag wat de status is van de aanleg van
glasvezel. Na de bijeenkomst in de Vos in december 2016 is het stil.
De voorzitter ligt toe dat in de gemeente Berkelland/Winterswijk inmiddels
is gestart. In verband met tegenvallende kosten ligt de
belangstellingsinventarisatie in de andere gemeenten nu even stil. De
burgermeester geeft aan dat de gemeente zich hard maakt voor een
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oplossing. Vanuit Westendorps Belang blijven wij ons inzetten voor de
aanleg van glasvezel.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit formeel de
vergadering.
De secretaris, Jose Wopereis, spreekt een dankwoord uit naar Ria Ankersmit
in verband met haar vertrek uit Westendorps Belang. De inzet voor het
Westendorps Belang en haar bijdrage aan de totstandkoming van het
Kulturhus wordt benadrukt.
Ria Ankersmit spreekt haar dank uit naar de bestuursleden en bewoners voor
het genoten vertrouwen van de afgelopen jaren.
De avond wordt vervolgd door de burgemeester, de heer Otwin van Dijk die
ingaat op het thema Leefbaarheid in kleine Kernen.

Namens het bestuur:
M. Aalders
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