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1.

Opening
Hanneke heet iedereen hartelijk welkom. Fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn, ondanks het
prachtige weer.

2.

Vaststelling van de agenda
Akkoord

3.

Jaarverslag 2015/2016
André licht een aantal onderwerpen uit het jaarverslag toe.
De heer Arie den Bleeker van de Arnhemse Bovenweg heeft wat opmerkingen/vragen over de
website. Het is niet duidelijk wie waarbij hoort. Waar ligt de grens?
Hanneke en André geven aan dat er aan de website (iom gemeente) gewerkt wordt, waarbij er
voortaan dmv een postcode in te geven duidelijk wordt bij welk nabuurschap iemand hoort. Hanneke
vertelt waar de grenzen liggen van Driebergen Noord die door de gemeente vastgesteld zijn. Het
betreft 750 huishoudens.

4.

Financiën
a.Chris licht eea toe over de jaarrekening en begroting. Jaarrekening gaat over alleen 2015.
Er wordt gevraagd over subsidie. Voorlopig geen nieuwe subsidie, we hebben nog teveel geld. De heer
? vraagt naar de startlening. Of Chris die inmiddels teruggekregen heeft. Is allemaal goedgekomen.
Er wordt gevraagd of we een vereniging zijn. Ja, dat zijn we.
b. verslag kascommissie. Egbert Schroten en Bram Hijmans hebben de financiën bekeken en
goedgekeurd. Bram geeft nog een korte toelichting. Chris krijgt een compliment dat alles keurig
gedaan is. De penningmeester en het bestuur worden gedechargeerd.
c. Vaststelling contributie. Hanneke laat weten dat het bestuur heeft besloten dat de contributie voor
de leden het komende jaar (1 juli 2016/1 juli 2017) € 5,00 per huishouden blijft.
d. Vaststelling conceptbegroting
Chris licht de begroting toe. Een meneer constateert dat de subsidie niet vastgesteld is. Alex licht toe
dat de gemeente niet echt scheutig is met geld. Zodra we weer subsidie kunnen aanvragen, er is nu
teveel geld, dan gaan we dat meteen weer doen.

6.

Verkiezing nieuwe kascommissie
Egbert Schroten biedt aan ook volgend jaar zitting te nemen in de kascommissie. Cees Heek is de
ander die zich meldt. Als plaatsvervangend lid biedt Fons Marlet zich aan.

7.

Aandachtspunten voor 2016/2017
Hanneke laat weten dat het belangrijk is dat we een eigen locatie hebben, en dat we die dus zo snel
mogelijk moeten vinden. Ze vertelt over de sociale kaart die gemaakt is en die verspreid zal worden
onder alle huishoudens van het nabuurschap.
Jan ligt de telefoonkring toe. Er wordt gevraagd wat het nummer is. Dat is 06-45688118.
Het is nu alleen nog maar te vinden op de website. Staat ook wel op de sociale kaart. Er wordt door
een mevrouw gevraagd wat voor soort vragen er gesteld worden. Jan vertelt het haar.

8.

Bestuurssamenstelling en voordracht nieuw bestuurslid

Er zijn geen bezwaren tegen de bestuurswisseling. Esther wordt welkom geheten en er wordt
geapplaudisseerd.
9.

Rondvraag / wvttk
Dhr Veldhuizen van de Melvill v. Carnbeelaan vertelt over een praktijkvoorbeeld dat ze op een
feestdag (Koningsdag) hulp nodig hadden, een apotheek. Dat was heel lastig op een feestdag. Iemand
anders vertelde dat ze helemaal naar Utrecht moesten voor hulp.
Hanneke laat weten dat het belangrijk is dat we dit soort informatie krijgen, zodat we via ons netwerk
bepaalde instanties daarover kunnen aanspreken.
Hanneke licht nog eea toe over belangrijkheid van een eigen huisvesting.
Iemand geeft als tip het Lievegoed, Magenta.
Mw. Bakkenes laat weten dat ze moeite heeft met het openen van de Nieuwsbrief cq de website. We
zullen iemand voor haar zoeken, die haar dat komt uitleggen.
Chris laat weten dat hij weer met de enquête aan de slag wil om te kijken naar de activiteiten e.d.
Verder vraagt iemand nog of we die bankkosten bij de bank kunnen vragen als donatie.

10. Sluiting
Hanneke kondigt aan dat we even pauze hebben en dat daarna Zora, de zorgrobot, ons nog iets gaat
vertellen en dat we de aangekondigde pubquiz gaan houden.

