
   Notulen van de jaarvergadering, welke werd       

          gehouden op 21 november 2019 

 
Aanwezig: Mevr Goedhart, Mevr. Bol, Dhr. van Klingeren, Mevr Teunisse, Dhr den 

Dubbelden, Mevr. Pulles, Dhr Out (voorzitter), Dhr Rademaker (penningmeester) 

Mevr. Van der Zon (secretaris) 

Afwezig met kennisgeving: Mevr. Van Sonsbeek, Dhr. Van den Berg, Dhr. Van 

Bakkum 

 

 
1. Opening 
Om 20.00 opent dhr. Out de  vergadering en heet een iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 28 november 2018 
Er waren geen op- of aanmerkingen bij de notulen van de vorige jaarvergadering. 

 

3. Inkomende en uitgaande stukken 
Er waren geen inkomende of uitgaande stukken. 

 

4. Rekening en verantwoording + balans 2018 en begroting 2019 
Hier waren, na een kleine uitleg hier en daar, geen vragen of opmerkingen over. 

 

5. Verslag kascontrole kascommissie + benoeming nieuw commissie 
De kascommissie heeft de kas na controle goed gekeurd en er waren verder geen 

opmerkingen of vragen. 

Gezien niemand van de aanwezigen zich geroepen voelde om deel uit te maken van 

een nieuw te benoemen commissie, blijft deze hetzelfde te weten uit; Mevr. Goedhart 

en Mevr. van der Zon 

 

6. Mutaties leden bestand 
Er zijn geen mutaties 

 

7. Groot en klein onderhoud 
Zoals men gemerkt heeft, is de hemelwaterafvoer vernieuwd, het hele pand is aan de 

voorkant voorzien van nieuwe regenpijpen. 

Behalve bij nr. 35 en 53, daar staan de regenpijpen op gemeentegrond. 

 

Volgend jaar, ongeveer in mei, juni, komt de schilder weer, voor groot onderhoud. 

Wanneer precies is nog niet bekend, zodra dit bekend is, wordt dit gemeld, 

zodat men eventueel thuis kan zijn wanneer de schilder aan het werk is. 



Gezien er, zoals gemeld, groot onderhoud wordt gepleegd door de schilder, moeten 

de ramen en deuren open. 

Men kan eventueel de sleutel (aan Eldert) geven. Graag met label eraan, waarop 

huisnummer en eventueel naam staat a.u.b. 

 

Nu het onderhoudsplan volgend jaar ten einde loopt, moet er weer een nieuw 

onderhoudsplan voor de komende 10 jaar gemaakt worden. 

Dhr. Rademaker neemt dit voorlopig op zich, hij heeft een leidraad aan het vorige 

onderhoudsplan. 

  

8. Rondvraag 
Mevr. Bol vraagt of de vergadering voortaan om 19.30 uur kan beginnen. 

Dhr. Out gaat navragen of dit mogelijk is i.v.m. zaalhuur. Voor de aanwezigen is het 

geen probleem. 

 

Dhr van Klingeren meldt dat er nogal verf afbladdert van zijn kozijn. Dit wordt met 

het onderhoud van de schilder straks opgelost. 

 

Dhr, van Stuijvenberg meldt dat er nu en dan klachten zijn met zijn riool c.q. afvoer 

in de douche. 

Het blijkt dat meerdere woningen regelmatig last van het riool c.q. afvoer hebben, 

variërend van geborrel, slecht doorlopen, stank uit afvoerput van de douche en water 

wat terugkomt. 

 

Het idee wordt geopperd om het om het riool door te laten meten/ Eventueel via 

ontstoppingsbedrijf. Het bestuur gaat hier achteraan, om te kijken in hoeverre dit 

allemaal mogelijk is. 

 

Dhr. Van Stuijvenberg heeft ook een klacht over de schilder de laatste keer. Zo stond 

zijn voordeur nog op een kier bij thuiskomst. 

Dit wordt gemeld aan de schilder zo dat dit in het vervolg niet meer voor komt. 

 

9. Sluiting 
Om 20.40 sluit Dhr. Out de vergadering en bedankt een ieder voor de genomen tijd. 


