Toelichting op de agenda van de jaarvergadering op 4 april
2018, aanvang 19.30 uur.
Punt 7: Verkiezing kascommissie 2018
De huidige kascommissie heeft nog de controle over 2017 gedaan, maar voor 2018 dient er
een nieuwe kascommissie te komen. De heren De Bruin en Van der Meer hebben
aangegeven dat het tijd wordt voor een nieuwe kascommissie, Mocht u een paar uurtjes per
jaar beschikbaar hebben om zitting te nemen in deze commissie dan vernemen wij dit graag
zo spoedig mogelijk, van u. Wij hebben daarvoor 2 kandidaten nodig. Het zou fijn zijn als
we op 4 april kandidaten kunnen voorstellen.
Punt 8. Verkiezing leden BWC
Volgens artikel 4.1 lid c. worden de leden van de Bewonerscommissie voor 2 jaar benoemd.
Zij kunnen zich maximaal 1x herkiesbaar stellen. Zolang er geen nieuwe commissieleden
zijn kunnen de zittende leden hun functie blijven uitvoeren.
Op dit moment zijn de leden Jennifer Soffner (penningmeester), Antonia Tomberge
(algemeen lid) en Bertie Stoop (voorzitter) 2 jaar lid van de Bewonerscommissie. Ria
Teisman (secretaris) is zelfs al 4 jaar lid.
Dit betekent dat er een nieuwe Bewonerscommissie gekozen dient te worden. Alle dames
stellen zich herkiesbaar voor de volgende periode. Ria Teisman mag de functie van secretaris
blijven vervullen, mits er geen tegenkandidaten zijn.
Mocht u belangstelling hebben de plaats van één of alle dames in te nemen, dan verneemt de
huidige Bewonerscommissie dat graag tenminste 2 weken voor de vergadering, zodat er
voldoende aandacht gegeven kan worden tijdens de vergadering.
9. Benoeming Theo Vroomans nieuw lid BWC
De heer Theo Vroomans heeft het afgelopen halfjaar, op eigen verzoek, meegedraaid met de
Bewonerscommissie en wij, als commissie, zijn uitermate tevreden over zijn functioneren
binnen onze commissie en wij stellen voor hem definitief te benoemen tijdens de
jaarvergadering. De heer Vroomans heeft veel ervaring bij diverse bewonerscommissies.
10. Presentatie Website BWC
Per 5 april 2018 gaat er een website van de Bewonerscommissie “ in de lucht”.
Op deze website kunt u alle informatie vinden van de Bewonerscommissie Duivenvoorde,
alsmede alle nieuwsberichten en activiteiten.
Wij laten u graag hier mee kennismaken.
13. Groepsgesprek aansluitend een hapje en een drankje
Na sluiting van de vergadering stellen wij voor in kleinere groepjes uiteen te gaan, waarin
men in gesprek kan gaan met leden van de Bewonerscommissie. Hierbij kunt u nader
kennismaken met de leden, vragen stellen van algemene aard over het wonen in
Duivenvoorde. Dit zal hooguit 20 minuten duren en dan gaan we de kelen smeren.

