Secretariaat
Asakkerweg 23
6718 ZE Ede

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
gehouden op 23 april 2019 in school De Toekomst, Asakkerweg 5, Ede

Aanwezig/Afwezig:
Bestuursleden aanwezig: Sander van Zijderveld (voorzitter), Guido Brethouwer) secretaris, Bart-Jan van
Drongelen (algemeen lid & digitale media), John Swint (penningmeester), Cor
Beukers (algemeen lid).
Bestuursleden afwezig:
geen
Bewoners aanwezig:
Poulissen, vd Bosch, van Dopperen, van Mierlo, de Bont, Top, van Dijk, ?, ?,
van Dijk, ?, Bos, Thijssen, Kornegoor, van Schagen, van Beek, Roskam,
Achterberg, Roosendaal, Bakkenes.
Afwezig met vermelding:

Agenda
19.30 uur:
20.00 uur:

geen

Ontvangst
Aanvang ALV

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Welkom en opening van de vergadering
Vaststellen van de agenda ALV en huishoudelijke mededelingen
Notulen ALV 2018
Jaarverslag van de voorzitter
Aftredend bestuurslid (Cor Beukers aftredend en niet herkiesbaar)
Verslag van de kascontrolecommissie
Financieel jaarverslag
a. vaststellen contributie 2019
b. nieuwe kascontrolecommissie
8. Lopende projecten:
a. kinderspeelplaats
b. buurtfeest
c. AED in onze wijk
9. Nieuwe ideeën?
10. Rondvraag en afsluiting
Pauze
Presentatie Energieloket Ede; de heer Teun van Roekel
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1. Welkom en opening van de vergadering
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezige leden van harte
welkom.
2. Vaststellen van de agenda en huishoudelijke mededelingen
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de presentielijst in te vullen.
3. Vaststellen van de notulen het jaarverslag 2018
Door de aanwezige leden wordt ingestemd met het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Jaarverslag van de voorzitter
De voorzitter doet via een presentatie verslag van de activiteiten die zich in en om de wijk hebben afgespeeld
en van de activiteiten die vanuit het bestuur zijn ondernomen.
4.1 Ledenbestand
Toename van het aantal leden de afgelopen jaren:
2016: 52
2017: 55
2018: 65
2019: 67
Momenteel is circa 50% van alle huishoudens in de wijk lid van BEN.
4.2 Werkzaamheden in de wijk
De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Hier rondom heen is de samenwerking met gemeente beter
verlopen dan voorheen, meeste punten welke zijn aangedragen zijn ook opgevolgd. De nog openstaande
punten volgens BEN zijn:
- Trottoir Otterloseweg buiten gemeentegrens (gesteggel tussen gemeente en provincie)
- Stuk trottoir Asakkerweg - Asakkerhof (tegenover ingang kerkhof)
- Bord doodlopende straat Otterloseweg
- Sommige lantaarnpalen staan scheef
Uit de vergadering werd verder aangegeven
- Parkeerbeleid rijschool van Dam (speciaal op zaterdagmorgen)
- Locatie brievenbus zo erg vreemd
- Inzaaien gras niet succesvol
- Put bij ingang bos lijkt los
- Strooiwagens rijden nu bij het tunneltje dwars door het plantsoen
- Er lijken minder parkeerplekken versus de originele tekening te zijn op de Kerkhoflaan
- Indien schade rondom de werkzaamheden, dit zelf melden bij de gemeente
Al deze punten worden doorgegeven aan de gemeente.
4.3 Behaalde successen
De afgelopen periode heeft ook meerdere successen gekend:
- Goede overlegpositie met de gemeente.
- Eigen keuze bewoners drempels of chicanes.
- Extra drempel in Asakkerweg.
- Een vrachtwagenverbod in onze wijk!
- Weg zonder trottoir in doodlopend stuk Otterloseweg.
- Behoud voetpad lang begraafplaats
4.4 Buurtfeest
Algemeen wordt aangegeven dat het een erg leuk en gezellig buurtfeest was.
Aangenaam was ook de grote bereidheid om te helpen bij het organiseren van het buurtfeest. Er was een
hoge opkomst van buurtgenoten. Door sponsoring, inzet van Ede Doet wijkwaardebonnen en vele vrijwilligers
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is dit feest zeer koste efficiënt geweest en hebben wij geld overgehouden. Dit restant bedrag gaat zoals was
afgesproken nu naar het nieuwe initiatief; de buurt AED.
5. Aftredend bestuurslid
Het bestuurslid Cor Beukers is aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Cor wordt door de voorzitter
bedankt voor zijn steun en inzet de afgelopen periode.
Na een oproep stelt Anke Bakkenes zich beschikbaar om de vacante positie in het bestuur op te vullen. De
vergadering stemt hiermee in.
6. Verslag kascontrole commissie
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door de kascontrolecommissie bestaande uit de heren van Schagen
en Roosendaal. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor bewezen diensten.
De leden verlenen het zittende bestuur décharge voor het beleid en uitgaven van het afgelopen jaar.
7. Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarcijfers. Een overzicht van de balans, de winstverliesrekening en de begroting 2019 worden doorgenomen. Door lagere kosten t.a.v, de internet
provider/hosting is het resultaat gunstiger dan begroot. Hier zijn verder geen vragen over.
7a Vaststellen contributie 2019
Het voorstel is om de hoogte van de contributie te handhaven. Ingestemd wordt dat deze gehandhaafd
wordt op €10,00.
7b Nieuwe kascontrolecommissie
De Kascontrolecommissie 2019 bestaat opnieuw uit de heren Carlo van Schagen en Hans
Roosendaal.
8. Lopende projecten:
8a Kinderspeelplaats
Na de vorige ALV is er een uitgebreide enquête met gedetailleerde vragen (oa locatie, aantal
kinderen). gehouden in de gehele wijk. Hierop zijn in totaal 52 reacties binnengekomen (ongeveer
40% van de huishoudens in de wijk). De respondenten gaven aan dat er 49 kinderen en kleinkinderen
in de doelgroep (0-6 jaar) aanwezig zijn.
De conclusie van het BEN bestuur naar aanleiding van deze enquête is:
• Geen heel hoge opkomst
• Onder respondenten een duidelijk meerderheid voor een speelgelegenheid
• Redelijk veel mensen voor een speelgelegenheid, maar niet dichtbij hun woning
• Hierdoor weinig geschikte locaties
Naar aanleiding van deze conclusie geeft het bestuur aan dat er in de wijk geen eenduidige consensus
gevonden kan worden. Het is nu beter dat de uitslag van de enquête doorgegeven wordt aan de gemeente,
zodat deze hiermee aan de slag kan gaan.
Het bestuur geeft aan dat gezien de positieve én negatieve standpunten van leden in de buurt en de dus
ontstane verdeeldheid in de wijk, het bestuur zelf – helaas - geen bemiddelende rol voor haar ziet in dit
onderwerp. Derhalve zal dit op deze wijze aan de gemeente worden overgedragen en zal aan bewoners
aangegeven worden, indien van toepassing, zelfstandig verdere initiatieven te ontplooien.
8b Buurtfeest
Gegadigden worden opgeroepen om een feestcommissie samen met Bart-Jan van Drongelen te vormen voor
een nieuw buurtfeest. Als frequentie voor een buurtfeest wordt 2-jaarlijks aangegeven; dus een nieuw
buurtfeest in 2020. De nieuwe feestcommissie zal dit dienen op te pakken.
8c AED in de wijk
Buiten openingstijden van restaurants en scholen is er in onze wijk geen AED beschikbaar. School De
Toekomst heeft een AED (binnenshuis) en wil deze wel buiten de school beschikbaar stellen. Om deze AED
veilig en bereikbaar buiten de school te kunnen plaatsen is een buitenkast (kosten € 670,-) nodig, welke ook
gemonteerd en aangesloten dient te worden (kosten € 250,-).Via de Ede Doet Wijkwaardebonnen en een
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bijdrage van BEN kan dit gerealiseerd gaan worden. Het voorstel is om een deel van de kosten vanuit BEN
(voor) te financieren fondsen (€ 250). Ook voor een cursus voor 10 tot 20 personen uit de wijk via het Rode
Kruis wordt een bijdrage (€ 250) ter beschikking gesteld.
De vergadering stemt hiermee in. Belangstellenden voor de cursus kunnen zich opgeven. Aangegeven wordt
dat sommige zorgverzekeraars de deelname aan zo’n AED cursus verghoeden.
9. Nieuwe ideeën?
Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er ideeën zijn welke opgepakt zouden moeten worden.
- Handhaving 30 km zone
- Nieuwe paaltjes voor ingang tunnel
- Goede verlichting in de tunnel; nu onvoldoende bij duisternis, maar ook bij fel zonlicht
- Beter onderhoud in bos ter hoogte van de bloedsteen; scheven bomen gevaarlijk?
- Prullenbak bij uitgang bos (Kerkhoflaan).
10. Rondvraag
Aangegeven wordt dat er toch nog veel parkeeroverlast gevoeld wordt. Aangeven wordt dat na de herinrichting
de gemeente verwacht dat bewoners zelf de afdeling handhaving bellen om handhavend op te treden.
11. Sluiting Algemene Ledenvergadering
Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de vele aanwezigen voor hun komst en inbreng.
Tevens wordt de school De Toekomst hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.

Na een korte pauze vindt een presentatie plaats van het Energieloket Ede, door de heer Teun van Roekel.

Namens het bestuur:

G. Brethouwer, secretaris

S. van Zijderveld, voorzitter
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