
 

Wijk- en Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland 
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 26 juni 2014 
 

 

 1 Om 14.10 uur opent de voorzitter vergadering met een welkom aan de 

aanwezigen. Aanwezige bestuursleden zijn: Joop de Beer 

(voorzitter), Riet Putters (vice-voorzitter), Ada van den 

Bersselaar (penningmeester) en Marja Spruit (De bestuursleden Mahir 

Engin en Helly Nooijen zijn niet aanwezig). 

 Een afzegging is ontvangen van de heer Bob Soudijn. 

 Er zijn verder geen mededelingen. 

 

 2 Volgens de presentielijst zijn 11 personen aanwezig: 7 leden en de 

4 bovengenoemde bestuursleden. 

 

 3 Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering op 15 jui 2013 

was opgenomen in het tijdschrift Nieuwsland, jrg. 3, nr. 2, juni 

2014, blz. 14 en wordt goedgekeurd. 

 

 4 Het (secretarieel) jaarverslag 2013 (eveneens opgenomen in genoemd 

Nieuwsland, blz. 13) wordt goedgekeurd. 

 

 5 Het financieel resultaat over 2013 en de balans per 31 december 

2013 worden uitgedeeld en door de voorzitter nader toegelicht. 

 

 6 Het schriftelijk verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit 

Liesbeth Schoel en Tonny Spuij, wordt door eerstgenoemde voorge-

lezen. Het bestuur krijgt een compliment voor de duidelijkheid 

waarmee de financiën zijn geadministreerd. Op advies van de 

kascommissie wordt door de vergadering aan het bestuur over het 

boekjaar 2013 decharge verleend. 

 

 7 De kascontrolecommissie is bereid nog een jaar deze taak te 

vervullen en wordt dus herkozen. 

 

 8 Statutair treden de voorzitter Joop de Beer, penningmeester Ada van 

den Bersselaar en bestuurslid Mahir Engin af. Zij stellen zich 

allen herkiesbaar en worden ook door de vergadering herkozen. 

 

 9 De begrotingen voor het jaar 2014 en 2015 worden uitgedeeld en door 

de voorzitter nader toegelicht. Beide begrotingen worden door de 

aanwezigen ongewijzigd goedgekeurd. 

 

10 Rondvraag: 

 Er wordt opgemerkt dat de bewonersondersteuning vanuit het SOBO (= 

Schiedams Overleg Bewoners Organisaties) waarschijnlijk gaat 

verdwijnen. 

 Gesuggereerd wordt om in het volgende nummer van het blad 

Nieuwsland een artikel te plaatsen voor ledenwerving. 

 De problemen in de Strickledeflat worden ook deze keer uitvoerig 

besproken. Gezien de complexiteit van de zaak wordt besloten om een 

vervolgafspraak te maken, waarbij Joop de Beer en Liesbeth Schoel 

aanwezig zullen zijn. 

 

11 Om 15.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en verzoekt de 

aanwezigen nog even te blijven voor een gezellig onderonsje met een 

hapje en een drankje. 

 

(22- 7-2014) 

 


