
ALV bewonersvereniging Stadseiland - verslag 11-10-2018 

 

1.Opening 

● Idzerd opent de vergadering om 20:03 uur.  

● De voorgestelde agenda wordt gevolgd. 

● Volgens de statuten is er eens per jaar een ALV. 

2.Penningmeester 

● De penningmeester, Marten Souman, geeft uitleg. 

● Verantwoording is te vinden op de website.  

● Borg van de BBQ komt nog gedeeltelijk terug.  

● Negatief saldo van 153 euro. 

● Momenteel zijn er 150 betalende huishoudens, 10 nieuwe leden. In totaal zijn er 600 

huishoudens in de wijk. 

● Begroting voor volgend jaar: 1650 euro. 

● Penningmeester heeft decharge ontvangen van de kascommissie. 

● Nieuwe kascommissie: Ferdinand van der Gun en Wilma Hermeling 

3.Activiteiten 

● Kirsten doet verslag van de afgelopen activiteiten en geef aan dat er voor Sint Maarten 

de nodige voorbereidingen worden getroffen. 

4.Bestuur en verkiezingen 

● Idzerd (voorzitter), Wim (secretaris) en Piet (algemeen bestuurslid) stellen zich niet 

opnieuw verkiesbaar. 

● Chantal Pont is eerder dit jaar vertrokken uit het bestuur. 

● De vergadering verkiest Günther Sturms als voorzitter en Cecile van Hattem tot nieuwe 

bestuursleden van de bewonersvereniging. 

1.Website / werkgroepen 

● Website en Nieuwsbrief 

○ KvK-nummer en contactgegevens toevoegen 

○ Een link tussen FB en Website is niet mogelijk. 

○ Het buurtblog moet nog gaan leven 

○ Nieuwsbrief is vernieuwd 

● Stadslandbouw 

○ Er is interesse bij twintig leden 

○ Het gebied naast de oude flat in de Veerpolderstraat was een optie, maar het 

Waterschap kan zich daar niet in vinden.  

○ Ergens in het park is een mogelijk nieuwe optie. 

● Stadsburen 

○ Juliette Kockelkorn legt de doelstelling van Stadsburen uit.  

○ Activiteiten worden gecommuniceerd via de Nieuwsbrief. 

○ Iedereen in de buurt is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 

activiteiten. 

2.Update windturbines 

● Maurice Heuveling zit in de Omgevingsraad en legt eea uit. 

● In oktober 2018 volgt een nieuwe uitspraak.  

● Waarschijnlijk worden de windmolens in 2019 gebouwd. 

3.Uitslag verkiezingen 



● De vergadering heeft Günther Sturms (voorzitter) en Cecile van Hattem verkozen tot 

nieuwe bestuursleden. Met hen komt het bestuursaantal op vijf. 

4.Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

● Brandgangen zijn onverlicht. Dit is onveilig en gevaarlijk. 

● Door de groei van de bomen ontstaan er oneffenheden in de straten en op de trottiors. 

● Brandalarmen gaan nogal eens af als bewoners niet thuis zijn. Nogmaals in de 

Nieuwsbrief plaatsen. 

● Brommers op de dijk. Er is een werkgroep opgestart. 

● Muziek bij de buren vindt plaats op de tweede zondag in december. Er doet een 

huishouden of zes mee. 

● Bewoners die zittIng willen nemen in Wijkbeheer kunnen zich melden bij het bestuur 

(Marten Souman). 

● Lex Achterstraat gaat verhuizen. Hij wordt door de vergadering bedankt voor zijn 

tomeloze inzet en energie voor de wijk.  

● Gunther en Cecile worden bedankt voor hun kandidaatstelling en gefeliciteerd met hun 

verkiezing. 

● Piet, Idzerd en Wim worden bedankt voor hun bestuurslidmaatschap en inzet. 

5.Sluiting 

● Idzerd sluit de vergadering om 21:45 uur. 

6.Borrel 

 



 




