Notulen ALV speeltuin Rondom de Maredijk, d.d. 24 maart 2014
Aanwezig: Daan Bekooy, Helga Duifhuis, Joop Honsbeek, Jenny de Jeu, Janneke Koers,
Jeanne Pruijn, Joke Spannenburg, Dik Toet, Piet van der Velden, Corry Verhage.
Bestuur: Rien van Vliet (vz), Elly de Reus (pnm), Jan Vereecke (scheidend secr.), Job de
Kruiff (te benoemen secr., notulen)
Afwezig met bericht: mevr Lopes de Leao Laguna, dhr. H. Zirkzee.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.13 uur.
2. Goedkeuring agenda.
Als eerste onderwerp voor de rondvraag wordt de vervuiling van de entree met
peuken ingediend door JdJ.
3. Notulen vorige ALV
JP vraagt wat een footer is.
Antwoord: dat zijn vaste elementen onderaan briefpapier. Besloten wordt die
voortaan weg te laten. Dat scheelt weer papier en inkt.
4. Goedkeuring financieel Jaarverslag 2012 en 2013
JP vraagt naar de posten bouwplan en bouwadvies.
Antwoord penningmeester: dat zijn eenmalige kosten, het punt staat op de
agenda.
JK vraagt of Joke niet in het bestuur zit.
Antwoord penningmeester: Nee, ze is mijn ‘persoonlijk assistent’. Daar zijn we
heel blij mee.
JP vraagt naar het debiteurenbeleid.
Antwoord pnm: Er zijn mensen met een achterstand van 2 jaar, die worden wel
nog binnengelaten als ze 50 cent betalen. Joke zit achter debiteuren aan.
5. Verslag kascontrolecommissie
JdK leest het volgende verslag voor.
Eerst een groot compliment voor de zeer uitvoerig en nauwkeurig bijgehouden boekhouding van Elly.
Niet wat men noemt "creatief boekhouden" maar een duidelijk overzicht. Over de verdeling van de
posten kun je altijd van mening verschillen; een kwestie van smaak. Met deze boekhouding is in ieder
geval alles terug te vinden. Onze conclusie: 2013 klopt helemaal, we zijn vol vertrouwen voor 2014
met daarin een grote verbouwing.
Groeten, Frederik de Jong en Joost Vork

Elly licht de ‘smaakkwestie’ toe. Koelkasten staan op de inventarislijst. En er zijn
genoeg inkomsten geweest om de uitgaven te doen.
6. Decharge penningmeester
De penningmeester wordt - met dank - gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
7. Decharge kascontrolecommissie, benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Eén lid van de commissie neemt, onder dankzegging, afscheid. Dat is Bert van
Sprundel. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat derhalve uit Frederik de Jong
en nieuwkomer Dik Toet, die zich op de vergadering beschikbaar stelt.

8. Decharge bestuursleden over het gevoerde beleid
Het bestuur wordt door de ALV zonder veel discussie gedechargeerd.
9. Herverkiezing bestuursleden: Elly de Reus (pnm), Rien van Vliet (vz),
Dennis van Peppen (lid). Aftreden Jan Vereecke (secr) Benoeming Job de
Kruiff (secr)
RvV wordt herverkozen met complimenten van CV. DvP blijft in bestuur hoewel
hij door persoonlijke omstandigheden weinig heeft kunnen doen.
JV wordt voor zijn inzet bedankt en JdK wordt benoemd als nieuwe secretaris.
10. Vooruitblik 2014/15
DB en JdK lichten toe hoe het staat met de verbouwing. Het is een gezamenlijk
project van buurtvereniging en speeltuinvereniging. De buurtvereniging heeft
een prijsvraag uitgeschreven waar nieuwe wijkinitiatieven kunnen worden
voorgesteld. Het wachten is verder op de gemeente die een projectleider gaat
aanstellen.
JdJ biedt zich aan om mee te denken over de verbouwing, inrichting e.d.. JS voegt
daaraan toe dat Martine Marijt daar eveneens voor in is.
HD meldt dat ze niet wist van de prijsvraag.
JK vraagt om een mail naar alle leden. Bestuur zegt die toe.
11. Rondvraag
- JdJ wijst op de peuken die ze soms aantreft, die dodelijk kunnen zijn voor een
peuter. Ook heeft ze wel eens glas gevonden bij het zwembad in de buurt.
RvV wijst erop dat er één plek is aangewezen waar roken mag: naast het gebouw.
EdR gaat de portier vragen om peuken op te ruimen en wijst de kaartclub die op
donderdagavond het pand gebruikt op de emmer zand die bedoeld is voor hun
rokers.
JdJ vraagt om aan dit punt aandacht te besteden bij de verbouwing en in de
nieuwsbrief.
- JP vraagt of ze over het bouwplan op de website wordt geïnformeerd. Bestuur
zegt dit toe.
- JS vraagt naar het huishoudelijk reglement. Bestuur zegt toe dit te overhandigen
en op de site te plaatsen. Er staat onder meer in dat kinderen onder de zes niet
zonder begeleiding naar binnen mogen.
- HD vraagt hoe het met de waterpomp is. Bestuur antwoordt dat hij hopelijk
terugkomt, maar dat de drainage in de speeltuin slecht is en de kans op modder
daardoor groot. Bij de verbouwing krijgen we in elk geval wel een buitenkraan.
- JH vraagt of er een invalidenparkeerplek kan komen. RvV antwoordt dit mee te
nemen naar de projectgroep.
- JH vraagt beter licht tbv het kaarten. EdR zegt toe lampjes klaar te leggen.
- JS vraagt of de drainage niet beter kan, met name onderaan de glijbanen en onder
de babyschommel.
DB antwoordt dat rubberen tegels geen optie zijn, maar kunstgras wellicht wel.
De speeltuin is binnenkort aan de beurt voor een aantal vervangingen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.44 uur.

