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BETREFT: Concept notulen ledenvergadering juni 2016
Datum: 29 juni 2016
Plaats: Kulturhus De Vos, Westendorp
Tijdstip: 19.30 uur
Notulen
1. Opening 19.40 uur
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
Op de agenda staat vermeld dat de notulen ter plekke in te zien zijn. Dit is
echter niet het geval. Daarom leest de secretaris ze op verzoek van de
aanwezigen voor. Er komt een vraag vanuit de zaal wat op dit moment de
stand van zaken is omtrent glasvezel. De voorzitter geeft aan hier later in de
vergadering op terug te komen. Er wordt gevraagd of de kern van het dorp in
de witte gebieden valt, dit is niet het geval. Er komt een opmerking dat het
niet functioneren van de klok ook dit jaar op de agenda kan blijven staan.
Aangezien er verder geen commentaar is, worden de notulen goedgekeurd
en definitief verklaard.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Volgens de secretaris zijn er geen ingekomen stukken voor deze
vergadering. Er zijn twee afmeldingen, namelijk Inge Waarlo en Arjan Kort,
die moet werken. De voorzitter wil namens WB iedereen bedanken die zijn
stem heeft uitgebracht tijdens de Rabo Clubkascampagne. In totaal heeft
deze campagne de verenigingen in Westendorp € 1.286 opgeleverd. Wendy
Doppen merkt op dat mensen zich soms afvroegen waarom het Kulturhus
niet heeft mee gedaan. Dit is omdat Kulturhus de Vos als stichting niet mee
kan doen aan deze campagne.
De voorzitter heeft nog een ingekomen stuk: aanstaande maandag zijn alle
belangenverenigingen van de gemeente uitgenodigd voor een avond over
de communicatie en PR omtrent het glasvezelproject. Volgens een artikel in
de krant is het namelijk de bedoeling dat in Westendorp in het vierde
kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 gestart wordt met de

vraagbundeling. Het streven is om dan in het vierde kwartaal van 2017 het
project afgerond te hebben.
4. Jaarverslag juni 2015-mei 2016
De aanwezigen kunnen het jaarverslag bekijken, wat op de tafel ligt. Omdat
de vergadering een maand opgeschoven is, heeft de voorzitter nog een
kleine toevoeging: Westendorps Belang is ook aanwezig geweest bij het
100-jarig jubileum van de Knienenbult. Er is een bomenbon geschonken,
waarmee ze zelf een boom kunnen uitkiezen en op een geschikte plek
kunnen plaatsen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2015
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel verslag.
Vanuit de zaal komt de opmerking dat er goedkoop vergaderd wordt. Verder
wordt opgemerkt dat het € 6 per huishouden/lid betreft en niet per persoon.
Het financieel verslag wordt goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Ben Peppelman meldt mede namens Els Kruisselbrink dat ze geen
verdachte zaken hebben kunnen vinden bij de kascontrole. Zij bedanken de
penningmeester voor de goede zorgen. Op verzoek van de voorzitter
verlenen de aanwezigen decharge aan het bestuur.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
Els Kruisselbrink is aftredend als lid van de kascommissie. De voorzitter
vraagt de aanwezigen wie lid wil worden van de kascommissie. Er is weinig
animo hiervoor. Uiteindelijk neemt Henrie Ketelaar deze taak op zich.
8. Begroting 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de (positieve) begroting. Hij
meldt dat namens Westendorps Belang ter gelegenheid van de opening de
stickers op de muren geschonken zijn aan het Kulturhus. Daarnaast is er
een extra schenking voor plan JOOP van € 1.000. Uit de zaal komt een
opmerking dat er in de wandelgangen gezegd wordt dat bij één van de
stickers het mes verkeerd om ligt. De voorzitter geeft aan dit aan een expert
te vragen.
9. Bestuursverkiezing
Margon Stam heeft aangegeven na een termijn van drie jaar te stoppen. Ze
wordt door de voorzitter bedankt voor haar inzet en ontvangt hiervoor een
kleinigheidje. Margon bedankt zowel de aanwezigen als het bestuur voor het
vertrouwen in haar. Maaike Aalders is als nieuwe kandidaat voorgedragen.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn en geen bezwaren wordt Maaike
officieel als bestuurslid benoemd. Ze stelt zich kort voor.

10. BUUV
De voorzitter heet Ben van de Pavert en Janrein van Oostrum van harte
welkom. Namens BUUV zijn zij aanwezig om het een en ander toe te lichten.
BUUV is ontstaan in aansluiting met noaberschap en buurthulp. Het is een
marktplaats van vrijwillige hulp. Op www.oudeijsselstreek.buuv.nu kunnen
berichten worden geplaatst of worden bekeken. Uiteindelijk kijkt de
organisatie of er matches zijn en brengt deze met elkaar in contact. Het
motto is: hulp voor en van buren. Vanuit de zaal komt het voorstel om de
folder over BUUV in het Kwartaaltje toe te voegen.
11. Rondvraag
- Wendy Doppen geeft aan dat het verspreidingsgebied van het Kwartaaltje
niet altijd klopt. De voorzitter geeft aan dat we ons best doen om in 7054
iedereen van een Kwartaaltje te voorzien. Bij de bezorgers is echter niet
altijd duidelijk waar de grenzen liggen van 7054. Ieder lid buiten 7054 krijgt
het per post toegezonden. De voorzitter roept op om een ieder die in 7054
woont en het Kwartaaltje niet ontvangt, dit te melden. Als het bekend is,
kunnen we ook actie ondernemen. Jos te Poele vertelt dat hij voor het
Kulturhus in het buitengebied rond is geweest en hierbij ontdekte dat 1/3
deel van deze mensen geen Kwartaaltje ontvangt. De voorzitter benadrukt
nogmaals dat deze mensen zich moeten melden bij het secretariaat, zodat
wij actie kunnen ondernemen. In de tussentijd blijft het onze aandacht
houden.
- Erna Wolsink vraagt hoe het nu gaat met het organiseren van
evenementen in het Kulturhus. De voorzitter geeft aan dat dit buiten
Westendorps Belang omgaat. Ze zal het meenemen in de vergadering van
het Kulturhus.
- Bas Kruisselbrink merkt op dat de werkgroep van de Perebolterweg een
tekening heeft voor de nieuwe uitrit, die goed is gekeurd door de gemeente,
de aannemer is bekend, enz. Voor de laatste stap is het echter wachten op
de gemeente. De secretaris vraagt of hij de laatste stukken op kan sturen,
zodat WB actie kunnen ondernemen naar de gemeente.
- De voorzitter bedankt Wendy Doppen voor haar inzet voor het Kwartaaltje
evenals Manuel, die helaas niet aanwezig is. Ze hoopt volgend jaar weer op
hun inzet te kunnen rekenen.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit formeel de
vergadering. De avond wordt vervolgd door de heer Vieberink die ons op
een boeiende en interactieve wijze bewust maakt van ons smaakgedrag.
Namens het bestuur:
M. Stam

