Ledenvergadering BSV “De Uithoek”
18 juni 2019

Aanwezig: 58 leden, 2 niet-leden

1. Opening

Margreet Theunissen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Zij is opbouwmedewerker in de gemeente Coevorden en helpt buurtgemeenschappen op weg.
Vandaag fungeert zij als voorzitter in deze vergadering.
Het is mooi dat er zo’n grote opkomst is. Dan kunnen we vandaag ook beslissen.

2. Aanleiding ledenvergadering en inventarisatie

De aanleiding is al geschetst in de brief die naar de leden is gegaan. Al 1,5 jaar is Plaatselijk Belang
Steenwijksmoer bezig om met de BSV in contact te komen en te helpen. Dit lukt niet en er zijn zorgen
over de buurtvereniging.
Er is nu nog 1 bestuurslid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds dit jaar worden helemaal
geen activiteiten meer georganiseerd, dus eigenlijk kun je spreken van een ‘slapende’ vereniging.
Het bestuurslid is uitgenodigd, maar helaas zonder kennisgeving afwezig.
Dianne geeft aan dat er echt iets tussen is gekomen, anders was ze wel gekomen.
Hoe is de beleving onder de leden?
Een persoon heeft op Facebook gevraagd wanneer er een ledenvergadering zou komen. Ze kreeg
geen reactie en zag dat een week later haar post was verwijderd.

3. A. Huidig bestuur: stand van zaken
3 B. Huidig bestuur: financiele verantwoording 2016 t/m 2018

Aangezien het zittend bestuurslid niet aanwezig is, kunnen we dit punt niet behandelen.

4. Hoe nu verder?

Esther geeft aan dat er een groepje is wat wil opstarten. Er is al een gesprekje geweest tussen het
Plaatselijk Belang en deze groep. Het groepje wil graag in september starten.
Margreet vraagt wat de aanwezigen hiervan vinden: de meerderheid is positief hierover.
Margreet geeft aan dat volgens de statuten geregeld is dat wanneer er minimaal 50 leden aanwezig
zijn, dat er dan een stemming mag komen over het nieuwe bestuur.
Het is mooi dat er een nieuwe ploeg klaar staat.
(Deze mensen gaan even staan om zich te laten zien)
Zijn er nu vragen?
Hoe gaan we om met het oude bestuur?
Daar moeten we het goed over hebben. Is er nog vertrouwen in het zittend bestuur? Er is nog 1
bestuurslid, de rest is al afgetreden.
Er zijn ook redactieleden en vrijwilligers. Deze zijn er niet bij betrokken dat het Plaatselijk Belang bezig
was met de BSV. Dat was wel jammer.
Ja inderdaad, dat is jammer. Dit was ook niet helemaal in beeld bij het Plaatselijk Belang.

Als er een doorstart gemaakt wordt, dan zullen deze partijen erbij betrokken moeten worden.
Stemming nieuw bestuur, hoe werkt dit en hoe zal dit vorm worden gegeven?
Daar kunnen we het over hebben. Wat zijn de wensen van de leden?
Leden: - alle lagen van de doelgroep bereiken
- samenwerken met andere verenigingen (verbindingsfunctie)
Hoe ga je het doen met de ledenadministratie en de financiele gegevens?
Dit moet uitgezocht worden. Hierbij is kennis van de notaris nodig.
Ageeth: Als je ingeschreven bent als penningmeester bij de KvK, dan kun je met dat bewijs naar de
bank gaan.
Het nieuwe bestuur heeft in het verkennend overleg aangegeven misschien een enquête te willen
houden om na te gaan aan welke activiteiten behoefte is in het dorp.

5. Voorstel doorstart BSV

Het idee is dat de nieuwe groep eerst als werkgroep gaat starten onder het Plaatselijk Belang.
Dan kan de groep alvast los starten. Er is vanuit het Plaatselijk Belang een klein potje beschikbaar
gesteld waaruit ze onkosten kunnen vergoeden.
Daarnaast gaan we uitzoeken, samen met de notaris, om inzage te krijgen in bestaande gegevens.
Idee: Kun je niet beter de incasso stoppen en een nieuwe rekening openen om alvast het nieuwe
bestuur te steunen?
Reactie: maar wat als er dan nog geld over is, dan moet dat overgeheveld worden.
Margreet en Angelique geven aan dat het in principe dezelfde rekening blijft. Wacht gewoon met
nieuwe betalingen. Het nieuwe bestuur kan per activiteit een bijdrage vragen in de kosten.
Als alles rond is, dan is de rekening beschikbaar voor het nieuwe bestuur.
Iemand geeft aan dat er 3 rekeningen waren:
- Langlopende spaarrekening, bedoeld voor vervanging toestellen
- Spaarrekening
- Lopende rekening
Iemand vraagt of het niet handiger is om het oude bestuur op te heffen en een nieuwe te starten?
Nee, alles ligt er al. De kosten die je moet maken om een nieuw bestuur te starten, waaronder
notariskosten en opstellen nieuwe statuten zijn erg hoog. Dat is jammer als in principe alles al klaar
ligt.

6. Stemming

Straks kan men tekenen voor 3 beslissingen
1. Moet het oude bestuur aftreden? M.a.w. is er nog vertrouwen in het oude bestuur?
2. Kan de nieuwe werkgroep starten?
3. Is men akkoord dat het Plaatselijk Belang de dagelijkse financiële afhandelingen doet?
Iemand vraagt: wat heeft het voor nut dat er 50 leden moesten komen?
In de statuten staat dat met 50 leden je veranderingen kunt doorvoeren. Kregen we deze 50 mensen
niet, dan vond er ook een vergadering plaats, maar kon er niet gestemd worden. Dan moest er een
tweede vergadering plaatsvinden en dan mocht op die vergadering wel gestemd worden, ongeacht
hoeveel leden aanwezig waren.
Eerst gaan we stemmen over personen:

1. Wie heeft er nog vertrouwen in het oude bestuur?
Geen handen gaan in de lucht
2. Wie is voor Margriet Winters in het bestuur?
De meerderheid (vrijwel alle) van de handen gaat in de lucht
3. Wie is voor Alies Brouwers in het bestuur?
De meerderheid (vrijwel alle) van de handen gaat in de lucht
4. Wie is voor Kim Kramer in het bestuur?
De meerderheid (vrijwel alle) van de handen gaat in de lucht
5. Wie is voor Dorien Fik in het bestuur?
De meerderheid (vrijwel alle) van de handen gaat in de lucht
6. Wie is voor Judith Brink in het bestuur?
De meerderheid (vrijwel alle) van de handen gaat in de lucht
Marjon is niet aanwezig, dus over haar kunnen we niet stemmen.
Dames, veel succes! (Applaus voor het nieuwe bestuur)
Angelique zal zich inschrijven als penningmeester. Ze doet uitdrukkelijk niet aan activiteiten, dat is
voor de werkgroep.
Nu kunnen we het formaliseren.

7. Rondvraag

De Koterstee, komen daar ook nieuwe sloten op?
Dit moet het nieuwe bestuur beslissen.
Als er nieuwe activiteiten zijn, moeten we ook met z’n allen komen opdraven.
Applaus volgt.
Komt dit ook op de site van het Plaatselijk Belang?
Ja.
Margreet, ben jij verder nog betrokken?
In principe niet, alleen adviserend.
Wat gaat het nieuwe bestuur doen?
Wij zijn al bij elkaar gekomen en hebben een jaarplanning gemaakt.
We willen activiteiten organiseren voor de kleinsten tot en met de ouderen.
De visclub, kaartclub, koffieochtenden kunnen gewoon doorgaan. In gesprek met het nieuwe bestuur
kan het allemaal goed overlegd gaan worden.

Sluiting en ondertekening stemmingslijst
Margreet dankt iedereen hartelijk voor de inbreng
De stemmingslijst wordt ondertekend:

57 leden hebben handtekening gezet bij akkoord aftreden huidig bestuur
57 leden hebben handtekening gezet bij akkoord Plaatselijk Belang dagelijkse financiële handelingen
57 leden hebben handtekening gezet bij akkoord overgangssituatie werkgroep

