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Verslag Algemene ledenvergadering Wijkvereniging Bravo!
Datum:
Plaats en tijdstip:
Tijdstip:

4 januari 2020
kantine VEV'67 Leek
15.00 — 16.30 uur

1. Opening door de voorzitter
- Jan opent de vergadering rond 15.00 uur
- de verslagen over 2019 worden uitgedeeld aan de leden die naar de
vergadering zijn gekomen
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- Jan licht de eerste grove lijnen voor de plannen voor het invullen van de 'tweede
schil' rond het nieuwe schoolgebouw toe. Er zijn geen andere mededelingen
- Er zijn geen ingekomen stukken
3. Jaarverslag 2019 van het bestuur
- Het jaarverslag over 2019 van de secretaris namens Bravo! is toegelicht en
vervolgens goedgekeurd. De secretaris licht toe dat in het bestuur van Bravo! is
afgesproken dat het nieuwe bestuur verantwoordelijk is voor het Midzomerfeest
2020 en eventuele subsidieaanvragen en/of fondsenaanvragen van of namens
Bravo!
4. Financieel jaarverslag
De ALV heeft het financieel verslag over 2019 (de staat van baten en
lasten 2019) goedgekeurd.
De Kascommissie heeft de jaarstukken over 2019 akkoord bevonden. Joep
en Marja vormden wederom de kascommissie. Marja kon niet aanwezig
zijn bij de ALV en heeft bij ondertekende verklaring haar akkoord verstrekt.
Joep licht toe dat de vragen van de commissie door Marjan naar
tevredenheid zijn beantwoord.
De ALV heeft geen vragen en daarmee wordt aan de (aftredende)
bestuursleden decharge verleend voor de (beslissingen die zijn genomen
in de) afgelopen periode.
-

Benoeming kascommissie 2020
Marja en Joep willen wellicht nogmaals de kascommissie vormen.
Ook Marjan Vonck en Henk Westera geven aan in de kascommissie voor
2020 plaats te willen nemen.

5. Overdracht bestuursfuncties Bravo!
In de ALV komt discussie op gang over de plannen ten aanzien van de invulling van
de tweede schil om de school. Vragen zijn onder meer of de leden daarbij voldoende
zijn betrokken en of het bestuur bevoegd is om subsidieaanvragen te doen, etc.
Toegelicht wordt dat er nog een survey onder alle leden over deze plannen zal
worden gehouden. In deze survey worden de concept-plannen gepresenteerd en
kunnen leden hun aanvullingen/wijzigingen inbrengen op die plannen. Ook moet er
voldoende respons/draagvlak voor de plannen zijn in de buurt. Verder zijn punten als
`voldoende inzet van mensen om plannen te realiseren/onderhouden' en
'verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid' issues om rekening mee te houden. Het
nieuwe bestuur zal alleen met mandaat van (voldoende) leden kunnen opereren.
Diverse leden stellen zich beschikbaar voor de vacante functies, zij stellen zich voor
en lichten hun kandidatuur toe. Voor de functie van secretaris en penningmeester
wordt vervolgens vrij snel duidelijk dat daarvoor één gegadigde over is, voor de
functie van 'algemeen bestuurslid' zijn vijf gegadigden. Deze vijf personen
overleggen op aangeven van de ALV kort met elkaar om na te gaan of twee van hen
bestuurslid worden (de anderen komen dan in de activiteiten commissie die onder
dat bestuurslid/die bestuursleden vallen). Zij komen erop uit dat Jacquelien de Vries
en Patrick Tesselaar in het bestuur zullen plaatsnemen. Rianne Smit, Astrid
Moolhuizen en Mark Uitvlugt. De ALV is akkoord.
- Penningmeester
De functie van penningmeester is overgedragen van Marjan Vonck aan
Ton Pruisscher.
- Secretaris
De functie van secretaris is overgedragen van Annet Spriensma aan Johan Poelsma.
- Algemeen bestuurslid (activiteitencoCirdinatie)
De functie van algemeen bestuurslid is overgedragen van Jasper Sikkens aan
Jacquelien de Vries en Patrick Tesselaar.
Rondvraag en sluiting
- er is nog een kritische noot i.v.m. de hoge verkeersdrempel aan het begin van de
Watersingel. Beeld wordt gedeeld, echter drempel voldoet wel aan de norm en remt
te snel rijden af.
- De ALV is gesloten rond 16.30 uur.

Dit verslag is ondertekend op

L. januari 2020 te Leek doo

voorzitter Jan Pruim:
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penningmeester Marjan Vonck
secretaris Annet Spriensma
algemeen bestuurslid Jasper Sikkens
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