
Agenda Algemene Ledenvergadering 
 

Als de coronamaatregelen het toelaten, wil het bestuur van 

de wijkvereniging Veeralleekwartier een Algemene 

Ledenvergadering houden. De bijeenkomst vindt plaats op 

maandag 21 maart 2022 vanaf 19.30 uur in het CCC, ingang 

Kamperweg. Alle leden zijn van harte welkom.  

 

Het programma is als volgt: 

19.15 – 19.30 uur Inloop met koffie  

19.30 – 20.45 uur  Jaarvergadering 

20.45 – 21.00 uur  Korte pauze 

21.00 – 22.15 uur Actuele zaken in en rondom de wijk 

22.15 – 23.00 uur Bewonersavond 

 

AGENDA  

1. Opening en agendavaststelling 

 

2. Notulen Algemene ledenvergadering van 13 oktober 

2021  

Te lezen in dit Kwartaaltje, op de website, beschikbaar voor 

de vergadering en op aanvraag. Tekstuele opmerkingen en 

opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 

 

3. Mededelingen 

 

4. Jaarverslagen 2021 

Te lezen in dit Kwartaaltje, op de website en beschikbaar voor 

de vergadering of op aanvraag.  



5. Financieel jaaroverzicht 2021 

Dit wordt uitgedeeld en toegelicht tijdens de jaarvergadering. 

 

6. Verslag bevindingen van de kascommissie 

(Willemien Reinking en Richard Veldkamp) 

 

7. Toelichting en goedkeuring van de begroting 2022 

In verband met de stijgende kosten zal het bestuur een 

voorstel doen tot verhoging van de contributie van € 12,50 

naar € 15,00 vanaf 1 januari 2023. 

 

8. Voorstel Privacyverklaring wijkvereniging 

Het bestuur stelt voor de conceptprivacyverklaring vast te 

laten stellen door de ledenvergadering. Het concept is te 

lezen op de website en beschikbaar voor de vergadering of op 

aanvraag.  

 

9. Voorstel Huishoudelijk reglement wijkvereniging en 

het aanpassen van de Statuten 

Het bestuur stelt voor het concept Huishoudelijk Reglement 

en de aanpassing van de statuten goed te keuren en vast te 

stellen. In dit huishoudelijk reglement en de statuten zijn ook 

enkele zaken over de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen) opgenomen. Wanneer de ALV akkoord gaat 

met het voorgestelde huishoudelijk reglement en de 

aanpassingen aan de Statuten zal het bestuur de statuten 

laten wijzigingen en vastleggen, indien nodig bij een notaris. 

 

 



10. Kiezen bestuursleden  

Volgens het rooster van aftreden zijn Jacqueline Hasselt en 

Corinne Burgman aftredend. Zij stellen zich niet herkiesbaar. 

Edwin Koster heeft aangegeven de functie van secretaris neer 

te leggen, hij wil wel lid blijven van het bestuur. Het bestuur 

heeft Nicole Jonkman bereid gevonden om het secretariaat 

op zich te nemen.  Verder stelt het bestuur voor te 

benoemen: Jacqueline Schunselaar als lid namens Samen 

Veerallee.  

Dat betekent dat de functie van voorzitter vacant blijft. Leden 

die geïnteresseerd zijn om deze functie te vervullen kunnen 

contact opnemen met één van de bestuursleden of via 

voorzitter@veerallee.nu of vice-voorzitter@veerallee.nu 

Mocht er geen nieuwe voorzitter benoemd worden dan 

zullen de taken voorlopig verdeeld worden over de zittende 

bestuursleden.  

 

Functie Naam 2022 2023 2024 2025 

Voorzitter Jacqueline 

Hasselt 

X    

Vicevoorzitter Eddy Friesen   X  

Secretaris Edwin Koster Als lid   X  

Penningmeester Herman 

Wierema 

 X   

Algemeen lid namens 

Samen Veerallee 

Corinne 

Burgman 

X    

Algemeen lid namens 

Samen Veerallee 

Jacqueline 

Schunselaar  

X   X 

Algemeen lid Ellen Bruggeman   X  

mailto:voorzitter@veerallee.nu


Algemeen lid Nicole Jonkman Als  

secretaris 

 X  

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich uiterlijk een 

kwartier voor aanvang van de jaarvergadering melden bij de 

huidige secretaris, Edwin Koster.  

 

11. (Her)benoemingen van de activiteitencommissie, de 

communicatiecommissie, de tuinencommissie en de 

commissie Samen Veerallee en commissie Dierenweide.  

Activiteitencommissie:  

• Ghaja van der Worp – Ilsink 

• Karlijn Peters 

• Lous Kluin Brummelhuis 

• Jolanda Overgoor 

• Meron van Dijk 

• Nynke Hepkema 

• Kirsha Kamphuis 

• Margrete Hof 

• Wilma Duursma 

• Tonke van Lindenberg 

Communicatiecommissie 

Kwartaaltje:   

• Corine & Eddy Friesen 

• Silvano Orioni 

• Ellen Bruggeman (advertenties) 

Gele nieuwsbrief:   

• Nicole Jonkman  

Website:   



• Martin Hinten 

 

Tuinencommissie:  

• Theo de Kogel en Dries Smit  

Commissie Samen Veerallee:  

• Sylvia Beets 

• Corinne Burgman 

• Riet Janssen  

• Richard Veldkamp  

• Wies Brinkhof 

• Jacqueline Schunselaar  

Commissie Dierenweide 

• Geys van Keulen  

• Marco Stek  

     

12. Benoeming kascommissie 

• Richard Veltkamp 

• Martin Hinten 

• Reservelid …  

Tijdens de vergadering wordt een lid van de wijkvereniging 

gevraagd om reservelid te worden voor de kascommissie. Dit 

reservelid zal een jaar later doorschuiven als lid van de 

commissie.  

 

13. Rondvraag 

 

14.  Sluiting 

 

NB Het is niet toegestaan in de vergaderruimte te roken. 



 


