Verslag Algemene Ledenvergadering
Wijkvereniging Vinkeveld
28 juni 2021, De Wijkjutter

Agenda:
1. Korte terugblik
2. Goedkeuring huishoudelijk reglement
3. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), de gevolgen voor de wijkvereniging
4. Uitslag enquête en vervolgstappen
5. Financieel verslag
6. Pauze
7. Op zoek naar vrijwilligers en een nieuwe voorzitter
8. Gastspreker: Roy van Schie, social makelaar bij Welzijn Noordwijk
9. Wat er verder ter tafel komt
10. Sluiting
Aanwezig: 18 leden, bestuur en vrijwilligers
Gast: Roy van Schie, sociaal makelaar Welzijn Noordwijk
1. Korte terugblik
De voorzitter geeft een korte terugblik over 2020 en begin 2021. Door corona zijn er
weinig tot geen activiteiten geweest.
De puzzel en spelletjesactie was geen succes, weinig belangstelling.
Wel is de ruimte ingericht op 1 ½ meter maar er is weinig tot geen gebruik van
gemaakt.
2. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement
HHR, opmerking dat er 'maar' 1x per jaar vergaderd wordt.
Antwoord, dat klopt, er is maar 1x per jaar een ALV maar er zijn wel diverse bestuursen vrijwilligersvergaderingen door het hele jaar.
Met dank aan de secretaris wordt het HHR goedgekeurd door de aanwezige leden.
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3. WTBR, Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen
De voorzitter geeft een korte uitleg over de inhoud van deze wet en het hoe en
waarom. De wet is bedoeld om fraude of frauduleus handelen binnen stichtingen en
verenigingen te voorkomen.
Helaas moeten ook kleine verenigingen aan deze wet voldoen maar gezien de aard van
onze vereniging en het geld wat er binnen de vereniging omgaat, zullen de gevolgen
beperkt blijven. Momenteel wordt onderzocht of een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voldoende is.

4. Uitslag enquête
De enquête uitslag wordt besproken. Zeer veel ingevulde formulieren met ook veel
ideeën en suggesties. Aangegeven wordt dat het wijkverenigingsteam de uitslag al
heeft doorgenomen en dat er acties zullen worden uitgezet. Over de verdere opvolging
van de resultaten worden de leden per nieuwsbrief, website en facebook op de hoogte
gehouden.
De volledige uitslag van de enquête en de opvolgging is terug te vinden op de website.
5. Financieel verslag.
De voorzitter toont een inkomsten en uitgaven overzicht. 2020 is met een klein positief
resultaat afgesloten. Veel kosten zijn gaan zitten in aanschaf materiaal voor het corona
proof maken van de ruimte, het laten drukken van nieuwe welkomst boekjes en diverse
reguliere uitgaven zoals huur en verzekeringen.
Voor 2021 zijn er nog ongeveer 20 leden die hun contributie moeten betalen (zij
hebben volgens de staturen nog de tijd tot november om te betalen).
Opmerking van een lid of het lidmaatschap automatisch betaald kan worden, de
penningmeester zoekt dit uit. Ander optie is om een tikkie te sturen naar de
wanbetalers.
Vraag van Roy van Schie: 'Hoe is de subsidie samengesteld'. Voorzitter geeft aan dat
dit momenteel gaat via het invullen van een standaard formulier. Gemeente vraag geen
verantwoording over de werkelijke besteding van de subsidie. Iets dat komend jaar
overigens gaat veranderen.
Details over de jaarrekening zijn op te vragen via de penningmeester.
6. Pauze
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7. Op zoek naar vrijwilligers en een nieuwe voorzitter.
De Voorzitter geeft aan niet meer herkiesbaar te zijn na zijn 2e “ambstperiode” van 3
jaar. Dit betekent dat hij op de eerstvolgende ALV (februari 2022) verkiesbaar zal zijn.
De voorzitter doet een oproep naar de aanwezige leden hun netwerken aan te spreken
om te zien of daar nog gegadigden zijn voor de functie van voorzitter of eventueel
andere werkzaamheden.
Jacqueline Kuipers, vrijwilligster van het eerste uur, gaat er mee stoppen. De voorzitter
dankt haar voor haar inzet en toewijding van de laatste jaren en speciaal haar rol in het
behoud en onderhoud van al het groen in onze wijk. Als dank ontvangt Jacqueline een
mooie bos bloemen en een diner voor 2 bon.

8. Roy van Schie, social makelaar Welzijn Noordwijk
Roy is 'Sociaal makelaar' van Welzijn Noordwijk, gespecialiseerd in het sociale wijk en
buurtwerk.
Hij wil graag meedenken met wijkverenigingen en verbindingen leggen in en tussen
wijkverenigingen.
Daarnaast wil hij de contacten gaan leggen tussen de wijkverenigingen en de
gemeente, deze zijn de laatste tijd wat “vertroebeld”.
9. Wat verder ter tafel komt
Vraag: Kan het mededelingenkastje bij AH niet verplaatst worden naar b.v. de
overkant?
Antwoord: Daar moet een vergunning voor worden aangevraagd en dat is niet
makkelijk. Belangrijker is dat er regelmatig nieuwe content in het kastje komt te
hangen.
Vraag: Kunnen er ook Wijkvereniging-mededelingen in de prikborden van de flats
opgehangen worden?
Antwoord: Uiteraard, dat nemen we mee. Goed idee!
Vraag: Kan er een mededelingen bord opgehangen worden met een soort vraag en
aanbod voor de wijk?
Antwoord: Ja, dat kan. Vraag is alleen even hoe dat uitgevoerd moet worden. Er was al
een idee iets dergelijks via de website te doen, maar een bord zou ook kunnen. We
gaan er werk van maken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor
hun aanwezigheid en inbreng.
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