Notulen ALV Buurtvereniging Delftzicht Mei 2020
Helaas kon de algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar niet doorgaan vanwege COVID-19. Een
belangrijk punt op de al opgestelde agenda was de stemming over de samenstelling van het bestuur.
Om de voorstellen hiervoor bij de leden te peilen is besloten deze stemming per post uit te voeren.
Van de 191 leden hebben er 68 gestemd. Hartelijk dank aan een ieder die heeft gestemd!
De leden van de kascommissie: Bert van Gentevoort en Dick van den Berg hebben de stemmen
geteld, en in het geval van Bert ook in ontvangst genomen.
De uitslag is als volgt:
Voor

Tegen

Blanco

Goedkeuring notulen ALV 2019

62

6

Goedkeuring financieel jaarverslag 2019

63

5

Decharge Bestuur

62

6

Goedkeuring begroting 2020

63

5

Verkiezing Elske Stellingwerff Beintema als Voorzitter

67

1

Verkiezing Willem van Manen als Penningmeester

66

Verkiezing Bea Deetman als Secretaris

67

1

Herverkiezing Frans Postma als algemeen bestuurslid

66

2

Verkiezing Martin Gouweleeuw lid kascommissie

66

2

1

1

Hiermee zijn alle voorstellen aangenomen, en verwelkomen we de nieuwe bestuursleden en
kascommissie lid.
Verschillende mensen hebben opmerkingen geplaatst op de stembiljetten:
- Mooi dat er weer bestuursleden zijn gevonden.
- Moet erg wennen aan de "iemand" in de notulen .ALV 2019 is vanwege de privacy
wetgeving wordt erg vaag.
- Dank jullie wel.
- Ik heb het niet uitgezocht ,maar geloof er niets van dat je i.v.m. AVG geen namen in de
notulen mag noemen. Ik hoop dat in de toekomst anders aangepast wordt.
- Dank voor alle inzet. Vooral ook voor het mooie parkje.
- Gezamenlijk schilderwerk van de wanden van de grijze huizen ( geen houtwerk ) zou ik
zeer op prijs stellen .
- Veel succes met de vereniging in deze rare omstandigheden.
Na de telling hebben we afscheid genomen van Angelika Voss, en haar hartelijk bedankt voor haar
inzet en goede zorgen als penningmeester. Tegelijkertijd hebben we de nieuwe bestuursleden
welkom geheten.
Oud bestuur:

Nieuw bestuur:

Voorzitter: Vacant
Penningmeester: Angelika Voss

Voorzitter: Elske Stellingwerff Beintema
Penningmeester: Willem van Manen

Secretaris: Elske Stellingwerff Beintema
Algemene bestuursleden:
Frans Postma
Pim Knook
Thomas Lohse
Thom Raven

Secretaris: Bea Deetman
Algemene bestuursleden:
Frans Postma
Pim Knook
Thomas Lohse
Thom Raven

Oude kascommissie:

Nieuwe kascommissie:

Bert van Gentevoort
Dick van den Berg
Reservelid: Bert Schouten

Martin Gouweleeuw
Bert van Gentevoort
Reservelid: Dick van den Berg

