
Agenda 
 voor de Ledenvergadering van 20 november 2021. 

Deze vergadering wordt gehouden in Multifunctioneel Centrum (MFC) 't Centrum 
Weesmolenstraat 12, 3257 XM Ooltgensplaat 

Conform artikel 12 van onze statuten. 

#1. Opening. 
Welkom en toelichting WBTR met gelegenheid tot het stellen van vragen aan de 
voorzitter en de beide secretarissen inzake de wet WBTR. 

#2. Verkiezing Bestuur, artikel 9 
Het bestuur der vereniging bestaat uit ten minste drie personen van wie ten minste twee lid van de 
vereniging dan wel echtgenoot of echtgenote van zodanig lid moeten zijn. 
Dhr. Bénard is in 2022 aan de beurt om af te treden, hij stelt zich herkiesbaar. 
Dhr. Breederveld heeft een dubbel functie en treedt uit het bestuur om zijn taak 
binnen de tuincommissie uit te kunnen blijven voeren. Hij doet dit om elke vorm van 
tegenstrijdig belang te voorkomen. Het bestuur gaat voortaan met vier personen 
door. 
Bij een eventuele discussie binnen het bestuur zal het advies van de CvT beslissend 
zijn. 
Wij vragen hiervoor uw toestemming. 

#3. Commissie van toezicht. Artikel 10. 
De commissie is met het toezicht op het bestuur belast, onderzoekt de jaarlijkse rekening en 
verantwoording van het bestuur en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene 
vergadering. 
Mijnheer Hobbel stelt zich herkiesbaar 
Ook Dhr Van Gulik heeft een dubbelfunctie omdat dat niet gewenst is en om elke 
vorm van tegenstrijdig belang te voorkomen, treedt hij terug. 
Dhr. Van der Vlugt is voorlopig bereid zijn plek over te nemen. 
Wij vragen hiervoor uw toestemming. 

#4. Tuincommissie. 
Het bestuur ven de vereniging van erfpachters van bovengenoemd park delegeert het toezicht op het 
onderhoud van de groenvoorziening naar de tuincommissie 
Dhr. Van de Berg is in 2022 aan de beurt om af te treden, Hij stelt zich beschikbaar 
voor het uitvoeren van klussen binnen de TC maar niet als beleidsbepalend lid van de 
TC. 
Dhr. Breederveld wil de komende drie jaar zijn beurt overnemen en zo als TC lid 
actief blijven. 
Wij vragen hiervoor uw toestemming. 



#5. Klus Club. 
Vele handen maken licht werk. 
Zonder vrijwilligers heeft een vereniging geen recht van bestaan. De vrijwilligers op 
ons Park, de Klus Club, hebben dit jaar diverse opruim en schoonmaak werkzaamheden 
uitgevoerd, het posthuisje zag er dit jaar smetteloos uit. Ook is er een stuk algemene 
grond flink onder handen genomen. 
Wij willen alle vrijwilligers hartelijk danken. 

#6. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het voorjaar 2021 
Staat ter inzage op onze website of wordt u op verzoek nogmaals via e-mail 
toegestuurd middels een klein gebaar alle vrijwilligers danken. 

#7 Camera bewaking. 
Helaas zijn er de afgelopen jaren dingen op ons park gebeurd, geen schokkende zaken 
maar het had handig geweest als we konden zien wie of wat de schuldige was. Denk 
hierbij aan de wildpoeper, illegaal afval dumpen te hard rijden enz. 
Het bestuur is van plan om in 2022 alvast één mobiele bewakingscamera aan te 
schaffen. Deze camera zal wisselend de ingang, de containerplaats, parkeerplaatsen 
en incidenteel plekken van overlast of vreemde gebeurtenissen bewaken. De camera 
zal beslist NIET op privé tuinen gericht zijn. 

#8. Begroting algemene kosten 2021, artikel 15 lid 3 
Van de in elk boekjaar te maken kosten zal telken jaren door het bestuur een begroting worden 
ontworpen, die ter vaststelling zal worden voorgelegd aan een vóór de aanvang van het desbetreffende 
boekjaar te beleggen algemene vergadering. 
Bestuur en tuincommissie hebben voor 2022 gezamenlijk een begroting opgesteld, 
deze wordt u ruim voor de vergadering  toegestuurd. 

#9. Ingekomen vragen. 

#10. Sluiting. 


