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Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Buytenrode 10-04-2019 
  
Aanwezig:  M. Huiskamp, M. Scheffers, T. Kiehl, A. Verbruggen, T. v.d. Meer,  

T. Hebing, M. Tuijnenburg, S. Wenning 
Bestuur:  L. Kiehl, C. Smit, W. Wenning  en “adjunct bestuurslid” Aad v.d. Meer. 
 
Afwezig met kennisgeving: Ellen v.d. Burg, Suzanne Wenning   
 
 

1. Opening van de vergadering 
Leo Kiehl (voorzitter) heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de 
vergadering.  De opkomst is helaas wat mager. De voorzitter vraagt de 
aanwezigen om de presentielijst te tekenen. 
 
De voorzitter meldt het volgende: 
Op 11 mei 2018 werden wij opgeschrikt door het overlijden van Nancy Kuiper-
Mansveld. Zij was de drijvende kracht achter Buytenrode van de afgelopen 
jaren.  
Op 7 juni 2018 is ons lid Ronald Nederlof overleden. Hij speelde mee met 
onze maandelijkse bingo. 
De voorzitter verzoekt de aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte in 
acht te nemen ter nagedachtenis aan Nancy en Ronald. Na de aanwezigen 
bedankt te hebben wordt de vergadering voortgezet. 
 

2. Vaststellen agenda en binnengekomen stukken 
De agenda wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat aanvullende vragen 
tijdens  de rondvraag gesteld kunnen worden. De secretaris heeft geen 
stukken ontvangen. 
 

3. Verslag ALV van 24 april 2018 

• Tekstueel:  
o Marcel geeft aan dat op pagina 2, punt 6 een contributiebedrag staat 

vermeld van € 8,50. Dat moet zijn € 8,--. Deze wijzing wordt doorgevoerd. 

• Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van: 
o Geen commentaar.  

Verslag word hierbij goedgekeurd met dankzegging aan de secretaris. 
 

4. Goedkeuring jaarverslag bestuurszaken en werkgroepen   
De voorzitter geeft aan dat met de jaarverslagen buurtvereniging Buytenrode 
verantwoording aflegt aan de leden over de activiteiten die door het bestuur in 
het verslagjaar zijn uitgevoerd en voor de activiteiten die gedurende het hele 
jaar bij Buytenrode zijn gehouden.  
De verslagen worden zonder discussie goedgekeurd. 
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5. Goedkeuring financieel verslag 2018, alsmede verslag kascontrole 
commissie 
De kascontrole commissie leest haar verslag voor en heeft verder geen 
opmerkingen.  
Decharge wordt verleend en bestuur dankt de kascontrolecommissie voor het 
verslag. Het financieel verslag over 2018 wordt goedgekeurd. 

 
6. Begroting 2020 

De voorzitter geeft aan dat de begroting belangrijk is als houvast voor het 
financiële jaar 2020 en mede bedoeld is voor de gemeente ter ondersteuning 
van subsidieaanvragen. De begroting 2020 wordt besproken en door de leden 
goedgekeurd. 
 

7. (Her)verkiezing bestuursleden 
Bij dit punt verwijst de voorzitter ook naar de toelichting op de agenda. 
Door het overlijden van Nancy Kuiper-Mansveld en het terugtreden per 1 juli 
2018 van Peter Kuiper, heeft het bestuur twee vacatures. Om het 
bestuurswerk doorgang te laten vinden is Aad van der Meer vanaf 1 augustus 
2018 als “adjunct” aan het bestuur toegevoegd. Het bestuur stelt voor hem 
definitief in het bestuur te benoemen.  
De leden zijn akkoord en daarmee is Aad vanaf heden benoemd in het 
bestuur. De voorzitter feliciteert Aad. 
Conform de statuten moet het bestuur getrapt aftreden. Volgens schema zijn 
dit jaar penningmeester Wim Wenning en algemeen bestuurslid Claudia Smit 
aftredend. Beiden stellen zich weer verkiesbaar.  
Er hebben zich geen tegenkandidaten bij het bestuur gemeld. De voorzitter 
stelt voor Claudia en Wim voor een periode van 2 jaar te herbenoemen.  
De leden gaan daarmee akkoord en derhalve  zijn Claudia en Wim 
herbenoemd in het bestuur. 
 

8. (Her)verkiezing leden kascontrole commissie 
Bij dit punt verwijst de voorzitter ook naar de toelichting op de agenda. 
Leden van de kascontrolecommissie worden voor een periode van 2 jaar 
benoemd. Tilly v.d. Meer is aftredend. Zij heeft aangegeven zich opnieuw 
beschikbaar te stellen. Het bestuur stelt voor Tilly voor de komende 2 jaar te 
benoemen. De leden gaan hiermee akkoord zodat Tilly voor een periode van 
twee jaar is herbenoemd.  
Marcel Scheffers, ons tweede lid van de kascontrolecommissie, heeft helaas 
aangegeven tussentijds terug te treden in verband met drukke 
werkzaamheden. Het bestuur heeft begrip voor zijn besluit en bedankt hem 
graag met een geschenk voor zijn inzet de afgelopen jaren.   
Het bestuur heeft op deze korte termijn geen vervanger kunnen vinden. 
Daarom vraagt de voorzitter of een van de aanwezige leden zich geroepen 
voelt om toe te treden tot de kascontrolecommissie. Dat hoeft niet per sé nu, 
dat kan ook later nog. Geen van de aanwezige leden stelt zich beschikbaar. 
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9. Vaststellen bestuursreglement alcoholgebruik 
Op 27 februari 2019 heeft het bestuur een (controle)gesprek gehad met de 
gemeente over de naleving van de Drank- en horecawet. Daar zijn een paar 
actiepunten uit naar voren gekomen. Kort samengevat zijn dat de volgende 
punten: 

• vanaf 1 juni 2019 mogen buurtverenigingen uitsluitend nog alcohol 
verstrekken met een promillage onder de 15%. Dit betekent  dat alle 
sterke drank, en bijvoorbeeld ook port en sherry vanaf die datum niet 
meer verstrekt mogen worden. Het bestuur betwist dit standpunt van de 
gemeente echter. 

• Alle barvrijwilligers moeten tenminste een certificaat verantwoord 
alcohol schenken hebben. Het bestuur zal zorgdragen dat dit voor de 
betrokken vrijwilligers geregeld kan worden. 

• Er moet een bestuursbesluit verantwoord alcoholgebruik door het 
bestuur zijn opgesteld en door de ALV worden vastgesteld. Het 
betreffende document is door het bestuur op 1 maart vastgesteld. Op 
de vraag van de voorzitter of de leden zich hierin kunnen vinden wordt 
genoemd bestuursbesluit bekrachtigd. 

Het bestuur is met de betreffende afdeling van de gemeente nog in gesprek 
over de invoeringsdatum en onder welke condities eventueel wel sterke drank 
vanaf 15% geschonken mag worden. 
 

10.  Rondvraag 

• Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

11.  Sluiting 

• De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.  

• De voorzitter vraagt de leden na te denken om als vrijwilliger mee te 
doen bij Buytenrode. Er zijn veel openstaande vacatures zoals 
bestuurslid, lid kascontrolecommissie, barmedewerkers, vrijwilliger 
kinderknutselclub, vrijwilliger tuinonderhoud etc.  

• Leo nodigt de leden uit voor een drankje en sluit de vergadering. 
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