11-06-2015

Notulen ledenvergadering 2015
Aanwezig: Voorzitter Ed Schouten
Penningmeester Dick van Riet
De voorzitter heet iedereen welkom, opent de vergadering en stelt het
bestuur voor. Er zijn vijf leden aanwezig. De agenda wordt doorgenomen. Er
zijn geen aanvullingen meer.

Verslag van de afgelopen tijd:
*Het innen van de contributie is wat moeizaam gegaan door de invoering van
het IBAN-nummer.
*Het platform is gestopt. De samenwerking liep niet goed en er was geen
sprake meer van een werkbare situatie. Diverse lijmpogingen zijn mislukt.
*Wij hebben d.m.v. een brief de leden gevraagd of ze het eens waren met de
verhoging van de huur. We hebben in totaal 791 reacties retour gekregen van
de leden. In totaal telt het huurbestand in Tholen 2608 huurders, dus dat is
een percentage van zo’n 33% die het niet eens is met de voorgestelde
verhoging. Onze vereniging heeft een negatief advies gegeven over de
verhoging.

Pauze

Bestuursverkiezing:
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden maar de vanavond
aanwezige personen hebben geen interesse. Ook zoeken we iemand die de
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website opnieuw op wil zetten, in een modern jasje wil steken. De vereniging
is bereid om een eventueel te volgen cursus hiervoor te bekostigen.

Financieel jaarverslag:
Er heeft een grote controle door Stadlander plaatsgevonden naar de
financiën. Alle financiële stukken moesten worden ingeleverd en zijn
gecontroleerd. Dit gaf enige frustratie omdat er nooit tekorten zijn geweest
en ons inziens was alles prima in orde. Dit bleek ook het geval alleen was er
een opmerking over de aangeschafte printer die wat prijzig was. De afspraak
is gemaakt dat een accountant voortaan het financieel jaarverslag bekijkt dus
in het vervolg is een kascontrole niet meer nodig.

Rondvraag:
Er wordt nog een opmerking gemaakt over positoos en over het feit dat dit
niet erg positief ervaren wordt. Er zijn steeds meer winkels die niet meer
meedoen.

Afsluiting:
Om 20.45 uur, bedankt de voorzitter een ieder voor zijn inbreng en wenst
iedereen een goede reis naar huis. Hij sluit hiermee de ledenvergadering van
2015.
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