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Secretariaat  
Asakkerweg 23 
6718 ZE  Ede 
 

  

  

 

  

Concept notulen Algemene Ledenvergadering 2020 
 

Virtuele vergadering op 27 oktober 2020 
  

  

Aanwezig/Afwezig:    

Bestuursleden aanwezig:   Sander van Zijderveld (voorzitter), Guido Brethouwer) secretaris, Bart-Jan van 

  Drongelen (algemeen lid & digitale media), John Swint (penningmeester), Anke 

Bakkenes (algemeen lid). 

Bestuursleden afwezig:  geen 

Bewoners aanwezig:  18 deelnemers 

Afwezig met vermelding:  geen 

  

 

  

Agenda  

  19.30 uur:  Ontvangst en eventuele uitleg digitale deelname    

20.00 uur:  Aanvang ALV  

 

Agenda:  

 

1. Welkom, uitleg en opening van de vergadering  

2. Vaststellen van de agenda ALV en huishoudelijke mededelingen 

3. Notulen ALV 2019 

4. Jaarverslag van de voorzitter  

5. Aftredend bestuurslid: 

a. Sander van Zijderveld, voorzitter, is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar 

b. Oproep voor nieuw bestuurslid 

6. Verslag van de kascontrolecommissie  

7. Financieel jaarverslag  

a. vaststellen contributie 2020 

b. nieuwe kascontrolecommissie 

8. Lopende projecten:  

a. Update van wijkaangelegenheden 

b. kinderspeelplaats  

c. buurtfeest 

9. Rondvraag 

10. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

  

  

  

   

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. Helaas is het Corona-technisch niet mogelijk om elkaar dit jaar fysiek te treffen, vandaar deze virtuele 

vergadering. 

  

2. Vaststellen van de agenda en huishoudelijke mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld.  

  

3. Vaststellen van de notulen het jaarverslag 2019 

Door de aanwezige leden wordt ingestemd met het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019. 

Het verslag wordt derhalve vastgesteld.  

  

4. Jaarverslag van de voorzitter  

De voorzitter doet via een presentatie verslag van de activiteiten (zie bijlage) 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 

2020: 67 

Momenteel zijn circa 50% van alle huishoudens in de wijk lid van BEN. 

  

5. Aftredend bestuurslid: 

a. Voorzitter Sander van Zijderveld is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Sander wordt door de 

secretaris bedankt voor zijn prettige inzet voor BEN in de afgelopen periode. Die avond zal nog 

een afscheidspresentje bij Sander thuis worden gebracht. 

b. Er is dus een vacature binnen het bestuur. Hierbij dus de oproep aan de leden om hierover na te 

denken en zich kandidaat te stellen. Uit haar midden zal het bestuur een nieuwe voorzitter dienen 

te kiezen. 

 

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 winst-

verliesrekening en de begroting 2020 worden doorgenomen. Hier zijn verder geen vragen over.  

 

7a Vaststellen contributie 2020 

Het voorstel is om de hoogte van de contributie te handhaven op het niveau van de voorafgaande 

jaren. Ingestemd wordt dat deze gehandhaafd wordt op €10,00.  

  

7b Nieuwe kascontrolecommissie  

De Kascontrolecommissie 2020 bestaat opnieuw uit de heren Carlo van Schagen en Hans 

Roosendaal. 

 

  

8. Lopende projecten 

  

a. Update wijkaangelegenheden: 
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Zie hiervoor ook de bijlage. 

b. Kinderspeelplaats: 

Momenteel alleen initiatieven via buurbewoners.  

c. 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 2021. De nieuwe feestcommissie zal dit dienen op te pakken. 

 

 

9. Rondvraag 

 

Nieuwe buurt WhatsApp groep 

Voetpad (rest. Stam naar rotonde) 

Onderhoud wijk: 

- Openbaar groen en paden in de wijk worden slecht onderhouden 

- Overlast van zgn. korenaren in het gras; gevaarlijk voor honden 

- Verkeerde grassoort ingezaaid 

- Ook Duizendknoop wordt aangetroffen 

- Lachgaspatronen worden aangetroffen op parkeerplaatsen en bij de NIZO 

- Voetpad langs Kerkhoflaan is slecht; veel losliggende tegels e.d. 

Bosslapers:  

- rommel in het bos 

- hoe worden deze mensen geholpen na vele meldingen naar gemeente? 

- Méér politieke druk: noodopvang is per 1 aug gesloten; geen alternatief voor mensen met deze 

problematiek 

- Overleg met buurt-coördinator gemeente Ede 

Mountainbike route: 

- Overlast van te snelle mountainbikers 

- Gaat vaak niet goed samen met het bestaande hondenlosloopgebied 

- Bebording niet goed; vaak te druk langs Otterloseweg 

Overlast carwash: 

- Nu gesloten tussen 24.00 en 06.00 uur 

- Nog steeds te veel lawaait, rommel e.d. 

- Met gemeente opnemen 

Meer overlast nu van helikopters en vliegtuigen defensie: 

- Overlast melden bij speciaal telnummer defensie. 

De provincie Gelderland is gestart met een inspraakronde “Recreatiezonering op de Veluwe” 

- Belangrijk i.v.m. aangeven waar groen komt, huizen e.d, ook rondom Ede. Belangstellenden kunnen 

dit volgen via website provincie 

 

10. Sluiting Algemene Ledenvergadering  

Om 21.15 uur sluit de secretaris de vergadering en bedankt de virtueel aanwezigen voor hun komst en 

inbreng.  

  

  

Namens het bestuur:             

  

  

  

G. Brethouwer, secretaris          S. van Zijderveld, voorzitter  


