
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van  
12 mei 2016 in De Elimkerk aan de Merellaan 246. 

 
 

Aanwezig op de vergadering zijn 32 leden, waaronder twee leden van het bestuur 
van de vereniging, Mw T.M. Winkels (voorzitter) en Dhr P.M.A. Boll (penningmeester 
en waarnemend secretaris) 
 
 

1. Opening en mededelingen. 
Mw Winkels heet eenieder van harte welkom. 
Dhr Boll geeft aan vier afmeldingen van leden te hebben ontvangen. 
 
 

2. (19:35 uur tot ± 20:00 uur) Projectgroep duurzaam wonen. 
De heer Anton Kiewiet, projectleider van de projectgroep duurzaam wonen is 
aanwezig om vragen over de energiescan / het energielabel en eventueel over 
de wateroverlast in de kruipruimten te kunnen beantwoorden. 
Hij geeft aan, dat het meedoen met de energiescan nog mogelijk is tot 30 mei. 
Op de kosten van de energiescan ad € 70,00 is een korting van € 25,00. 
Mw Vijfwinkel en dhr Zaalberg hebben vragen over het rapport, dhr Kiewiet 
zegt hierop bij hen terug te komen. 
Diverse leden hebben vragen over het gebruik en de effecten van kalkkorrels. 
 
 

 
3. (20:00 uur tot ± 21.00 uur) De gemeente Capelle aan den IJssel, 

vertegenwoordigd door de heren Onno de Vries en Ruud de Graaf komen aan 
de hand van beelden inzicht geven over het genomen besluit van het College 
van Burgemeester en Wethouders m.b.t. het conceptplan van de bebouwing 
op het terrein van de voormalige school De Balans, met ruimte voor het stellen 
van vragen door de leden aan de vertegenwoordigers van gemeente. 
Er wordt verteld dat het schetsontwerp wordt uitgewerkt naar een definitief 
plan in een aantal fases. De eerste op 30 mei, de volgende rond 20 juni en de 
laatste begin september.  
De heer Uijlenbroek, één van de direct omwonenden van het terrein heeft een 
aantal opmerkingen en vragen voorbereid. 
………. 
De heer Zaalberg vraagt zich af of hij als direct omwonende een aantal 
uitnodigingen voor vergaderingen heeft gemist. Hierop legt de heer De Vries 
de vergaderingen uit en de verzoeken van de bewonerscommissie. 
Er wordt door de leden geconstateerd dat een aantal zaken, op zijn zachts 
gezegd vreemd zijn gelopen. 
De heer De Graaf wordt hierop nogal boos en wenst specifiek dat er in deze 
notulen wordt opgenomen dat hij het daar niet mee eens is (bij deze). 
 



PAUZE 
 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2015 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van 2015 en worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

5. Het verslag van de kascommissie. 
De kascommissie verleent decharge aan het bestuur voor de jaarcijfers van 
2015. 
 
 

6. Benoeming leden kascommissie. 
Er worden drie leden in de nieuwe kascommissie benoemd, t.w.  
De heer A.A.M. Geise (FA 14), De heer M. Klop (MH 26), De heer B. Pompe 
(ML 290) en als reserve: De heer T.J. van Gerven (ML200). 

7. Jaarcijfers 2016 en begroting 2017. 
De kascommissie verleent decharge aan het bestuur. 
 
 

8. Bestuursverkiezing. 
Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld: Mw. T.M. Winkels (Vz.), 
dhr. P.M.A. Boll (Penn./secr.), dhr. M. Uijlenbroek (werkgroepen), dhr. H. 
Plaisier (website). Conform de statuten (art. 10, lid 4 ) treedt het gehele 
bestuur af). De huidige bestuursleden stellen zich met uitzondering van de 
heer Uijlenbroek opnieuw verkiesbaar. Er zijn geen, conform de statuten 
(art,10, lid 9) kandidaten door de leden gesteld. 
Het bestuur is op zoek naar een iemand m/v die zich met het bestuur de 
komende tijd actief zich wil inzetten voor zaken die de woonomgeving en het 
welzijn voor onze leden kunnen bevorderen. 

  
 

9. 18 oktober 2017, 50-jarig bestaan van de vereniging. 
Feestcommissie ? ideeën ? Bedrag ? 

  
  

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.. 
Notities hieromtrent zijn helaas verloren gegaan, waarvoor excuses. 

 
11. Sluiting. 


