CONCEPT VERSLAG ALV 20 JUNI 2018
1. Opening; er zijn 9 WEW leden aanwezig: Reinder Torenbeek, Ronald Bijkerk, Harry
Boonstra, Henk Hoogenboom, Johan van Tent, Christa Groshart, Michel Wilhelm,
Marjolein Koopmans en Ralf Verdonschot
2. Notulen vorige ALV 20 april 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen. De notulen worden goed gekeurd.
3. Financiën
a. Financieel jaarverslag 2017
De inkomsten nemen af maar er is nog €30.000,- in kas.
b. Verslag Kascontrolecommissie
De Kascontrolecommissie heeft naar de boeken gekeken en geconstateerd
dat de cijfers prima in orde zijn. De penningmeester wordt gedechargeerd en
bedankt voor zijn inspanningen.
c. Begroting 2018
De begroting wordt vastgesteld.
d. Vaststellen contributie
De contributie wordt vastgesteld op €0,-.
e. Voorstel voor vergoeding van inzet van leden.
Er is een voorstel dat mensen die een themadag organiseren een vergoeding
kunnen krijgen voor hun inzet voor zover dit niet door hun werkgever wordt
vergoed. Er wordt een bedrag voorgesteld van maximaal €1000,- per
themadag voor het organiseren (uren) van de themadagen en €500,- voor het
huren van ruimten.
f. Verkiezing leden kascontrolecommissie. Michel Wilhelm treedt af als
kascontrolecommissielid. Erik ten Winkel wordt gekozen als nieuw
kascontrolecommissielid naast Boudewijn Beltman.
4. Samenstelling bestuur:
a. Bedankje vorige bestuursleden
Reinder heeft een (zeer verlaat) bedankje voor Henk Hoogenboom voor de
jaren dat hij zich heeft ingezet als voorzitter van het WEW-bestuur. Er is ook
een bedankje voor Ellis Penning, voor haar inzet als secretaris. Ellis is er niet
en het bedankje zal bij haar bezorgd worden.
b. Aftreden bestuursleden: Reinder Torenbeek en Ronald Bijkerk. Beiden zijn
herkiesbaar. De aftredende bestuursleden worden unaniem herkozen.
5. Rondvraag
De toekomst van de WEW wordt besproken. Het bestuur heeft hier eerder over
gesproken en geconstateerd dat de “luis in de pels” functie van de WEW nog steeds
zinvol is. De WEW kan een rol spelen om onderwerpen op de kaart te zetten. De
afgelopen jaren heeft het bestuur daarom de werkgroepen afgeschaft en is over
gegaan op het organiseren van themadagen over onderwerpen die de leden
aandragen. Het zou mooi zijn als er 3x per jaar een themadag georganiseerd kan
worden. Henk Hoogenboom heeft wel wat ideeen: architectuur en waterkwaliteit,
water in de stad als grote zuiveringsinstallatie. Advies: zoek het buiten de gebaande
wegen.
6. Sluiting

