
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

BUURTVERENIGING BUYTENRODE 25 JUNI 2021 

 

Aanwezig: 

S. Wenning, T. Kiehl, T. van der Meer, S. Wenning, D. Verbruggen, R. 

Kolb, Th. Hebing, R. Kreefft, M. Mourits, Khing Lie. 

Bestuur: 

L. Kiehl, W. Wenning, M. de Gee, R. de Jonge, A. van der Meer. 

Afwezig met kennisgeving: 

M. Westrate, P.C. Buchly, P. Dekker, A. Boersma, L. Bource, L. Jansen, 

E. v.d. Burg, R. Neijendorff, S. Rotteveel. 

1. Opening. 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.30 

uur, die iets later plaats vindt dan gebruikelijk wegens corona. 

2. Vaststellen agenda en binnengekomen stukken. 

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen stukken ontvangen anders 

dan de berichten van verhindering. 

3. Verslag ALV van 19 juni 2020. 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Goedkeuring jaarverslagen van het bestuur en de werkgroepen. 

De verslagen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

5. Goedkeuring financieel jaarverslag 2020 alsmede verslag van de 

kascontrolecommissie. 



De penningmeester geeft uitleg, en geeft aan dat de nodige stukken 

naar de Gemeente zijn verstuurd. Van de Gemeente is een bedrag 

van € 4.000,00 ontvangen ter compensatie van de inkomstenderving 

wegens corona. Ook heeft restitutie van de energiebelasting 

plaatsgevonden. De heer Hebing complimenteert het bestuur om 

direct te onderzoeken of in verband met corona subsidies mogelijk 

zijn. De kascommissie, bestaande uit de heren Hebing en Kreefft, 

heeft de stukken steekproefsgewijs doorgenomen en stelt voor het 

verslag goed te keuren. De ALV gaat hiermede akkoord en verleent 

het bestuur decharge. 

6. Begroting 2022. 

De penningmeester bespreekt de begroting, en stelt voor de 

contributie niet te verhogen. De ALV keurt de begroting goed. 

7. (Her)verkiezing bestuursleden. 

Mirjam de Gee en Ruud de Jonge worden voorgesteld als nieuwe 

bestuursleden. De vergadering gaat hiermede akkoord. De overige 

bestuursleden stellen zich herkiesbaar, en ook met de herbenoeming 

gaat de vergadering akkoord. 

8. Wat verder ter tafel komt.  

Tilly van der Meer heeft haar jarenlange werkzaamheden voor de 

kinderknutselclub na ruim 30 jaar beëindigd, en krijgt als waardering 

het erelidmaatschap, een mooi boeket bloemen en een kunstwerk 

aangeboden.  

9. Rondvraag. 

Khing Lie vraagt of de aanvangstijden kunnen worden aangepast op 

de website 



Theo Hebing heeft veel vragen ontvangen over het doorgaan van de 

bingo ivm corona. Indien mogelijk, zo stelt de voorzitter, zullen bingo 

en klaverjas weer plaatsvinden vanaf 15 september. 

Tilly van der Meer bedankt het bestuur en zegt tevergeefs 

geprobeerd te hebben een opvolgster te vinden. Leo maakt nog 

enkele foto's voor de webside en Zoetrmeer Actief. 

Dries Verbruggen heeft suggesties voor het opruimen van de zaal. De 

voorzitter stelt dat het moeilijk is uniforme regels op te stellen, 

omdat sommige gebruikers nu eenmaal een andere opstelling nodig 

hebben dan andere. Besloten wordt dat de voorzitter een mail stuurt 

naar alle gebruikersm met het verzoek de zaal netjes achter te laten 

en de stoelen op te ruimen. 

De heer Verbruggen klaagt verder over het vele vuil op de vloer. Leo 

heeft de schoonmaker hierover al benaderd en zal wederom contact 

met hem hierover opnemen.  

Tot slot vraagt de penningmeester of de kascontrolecommissie 

volgend jaar weer kan aantreden. Zij gaan akkoord. 

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur. 

 

 

 

 


