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Notulen Jaarlijkse Algemene leden Vergadering VvE “ACCOORD” 5 oktober 2021 

 

Locatie: Capricciostraat 22 

 

Aanwezig:    Bert Roest, Harsh Verma, Dennis van Musschenbroek, Age Vlug, Chris 
                      Buddelmeijer, Yvonne en Henk Bastiaan, Annelies en Marcel Breij, Paul  
    Mansvelt. 
Afwezig met bericht: Kim Boerboom, Fam. Beekman, Jeffrey van Beek en Louise Arink. 

Notulen:          Paul Mansvelt. 

 

1) Yvonne opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.   

2) Naast enkele afmeldingen zijn er geen binnengekomen stukken. 

3) De notulen van de ALV 11 maart 2020 worden goedgekeurd.  

4) Jaarverslag 2020 wordt goedgekeurd 

5) De door de penningmeester opgemaakte- en toegestuurde stukken  blijken de 
verkeerde te zijn (die van 2019 namelijk). De juiste stukken 2020 zijn evenwel 
goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit Henk Bastiaan en Petra 
Sodekampff en liggen ter inzage op tafel. 
Maart 2022 zal tijdens de ALV de contributie ter sprake komen en de hoogte daarvan 
worden vastgesteld. De kascommissie voor de stukken 2021 zal bestaan uit Petra 
Sodenkampff en Henk Bastiaan aangevuld met twee reservespelers te weten Marcel 
Breij en Age Vlug.  

6) Op de oproep voor een nieuwe secretaris is positief gereageerd door Dennis van 
Musschenbroek. Dennis heeft een netwerk binnen Gemeente en heeft o.a. 
bestuurservaring als secretaris bij een grote Volkstuinvereniging. Iedereen heet 
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    Dennis van harte welkom. Het afscheid van Louise zal op een nader tijdstip 
plaatsvinden. Er zal nog wel een overdracht moeten plaatsvinden. 

 

7) Age vraagt wanneer er een AED-cursus gepland staat. Dit is vanwege Corona op 
een laag pitje gezet, maar wordt nu na de versoepelingen van 25 september weer 
opgepikt. Iedereen vond het een geslaagd buurtfeest. Er zijn alleen wat vraagtekens 
bij de veiligheid voor bezoekers en met name kinderen. Dit is iets wat we meenemen 
tijdens de evaluatie van het feest. 
Iedereen is ook enthousiast over de bloembakken.Door het eventuele wegvallen van 
de wijkbudgetten kan het zo zijn dat er geen budget meer is vanuit de gemeente. Dit 
betekent een hogere bijdrage van de bewoners. Yvonne en Paul gaan met de kweker 
in overleg. Hierover later meer. 
Yvonne komt nog even terug op het initiatief van enkele leden om de speeltuin een 
facelift te geven. Lof voor Mark Baaij, maar uiteraard voor de ouder garde die weer 
hard gewerkt heeft om het tot dit prachtige eind te brengen. 
Over het algemeen is iedereen teleurgesteld dat er weinig jongere bewoners/leden 
meehelpen bij zo’n activiteit. Gelukkig heeft Harsh zich aangemeld als vrijwilliger en 
we zullen zeker een beroep op hem doen. 

 

Tot slot: 
 
Tijdens de volgende bestuursvergadering van 9 november a.s. zullen we de 
activiteitenkalender van restant 2021 en het jaar 2022 gaan vaststellen. 
 
 
Om 21:00 uur sluit Yvonne de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
 
                                                ---------------------------- 
 

 


