
 

 

 

 

Datum:   26 januari 2023, 20:00 uur – 22:00 uur 

Locatie:   Café Groothuis 

Notulist:   K. Venema 

Aantal deelnemers: 29, waaronder 7 bestuursleden 

 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en begint met de huishoudelijke 
Mededelingen. Het streven is om de bijeenkomst tegen 22: 00 uur te eindigen. 
De afmeldingen met kennisgeving worden genoemd. 
 
TERUGBLIK ACTIVITEITEN 
Er wordt een korte terugblik gedaan op de georganiseerde activiteiten.  
 
EOP 
Geert Schutrups geeft aan dat er een beperkt aantal vergaderingen is geweest in verband met ziekte. 
De volgende zaken spelen op dit moment: 
- Renovatie van de perkjes aan de Burgemeester Tijmesstraat zal in het voorjaar van 2023 starten. 
- Overlast bewoners Leger des Heils aan Burgemeester Tijmesstraat – de huurovereenkomst met 

deze partij loopt eind 2022 af. Bewoners zijn inmiddels vertrokken en het lijkt erop dat een 
nieuwe zorg organisatie intrek heeft genomen.  

- Stationsplein-verbetering blijft voorlopig een plan door onder andere hoog oplopende kosten.. 
- Binnen EOP overleg zal navraag gedaan worden over de bewoners van de diverse verhuur 

panden binnen ons gebied.  
 
FINANCIEN 
Erwin Harder geeft aan dat de kascommissie de kas over 2022 heeft goedgekeurd. 
Het viel op dat de bankkosten hoog waren, er worden steeds meer zaken in rekening gebracht. 
De opbrengst uit de contributie is iets gedaald, dit door afnemend aantal leden in verband met 
verhuizingen.  
De inzameling van oud papier viel het laatste kwartaal tegen, er is weinig oud papier in gezameld.  
Bernadette van Nistelrooij vraagt of het mogelijk is de mail over het oud papier eerder te versturen 
zodat men hier rekening mee kan houden en het oud papier niet in aan de straat zet voor papier 
inzameling vanuit de gemeente. 
De bijdrage van de EOP staat ook op de begroting, er is afgesproken dat deze er af gehaald gaat 
worden omdat dit geen gegarandeerd bedrag is.  
De kascommissie bestaat vanaf 2023 uit Bert Schutrups (2e jaar) en Harry Westen (1e jaar), Hans 
Evers stopt in verband met termijn 2 jaar behaald. 
De begroting voor 2023 is gelijk gehouden aan die van 2022, mede doordat wordt voorzien dat we 
nu meer contributie zal worden geint door de kleine verhoging en een aantal nieuwe leden die 
zijn/zullen worden geworven door de al aangehaalde verhuisbewegingen. 
 
Erwin Harder geeft aan dat door toenemende kosten en inflatie de huidige contributie niet meer 
representatief is. Daarom is het voorstel de contributie te verhogen naar €12,50 (één persoons 
huishouden) en €25,00 (meer persoons huishouden). Niemand heeft bezwaar dus wordt de nieuwe 
contributie voor 2023 vast gesteld op €12,50 en €25,00. 
 
Om te borgen dat iedereen de contributie tijdig betaald zal het bestuur persoonlijk langs de huizen 
gaan voor het innen van de contributie.  
 

  

Buurtvereniging Boschoord 

Notulen Algemene Leden Vergadering 2023 



ACTIVITEITEN 2023 
Basisactiviteiten staan reeds gepland maar dit kan nog worden gewijzigd of aangevuld door 
het nieuwe bestuur. 
 
BESTUURSVERKIEZING 
Henk licht regels/ procedure toe en er zijn 2 nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. 
Henk Schutte, Frans van Nistelrooij en Monique Kracht treden af. Peter Jan Poppen en Stefan 
Wijnands hebben zich aangemeld.  
Omdat Henk Schutte in de rol van voorzitter aftredend is zal er tijdens de ALV een voorzitter gekozen 
moeten worden. Het voorstel vanuit het bestuur is dat Erwin Harder deze rol op zich gaat nemen. 
Hierop is geen bezwaar dus Erwin Harder wordt aangesteld als voorzitter. Tijdens de eerste 
bestuursvergadering zal een penningmeester benoemd worden.  
 
RONDVRAAG 
Niemand 
Henk bedankt iedereen voor zijn/ haar komst en beëindigd de vergadering. 
 
 


