
Notulen VWG Berkelland 002 (concept) 
 

Datum: 26 november 2012 

 

Aanwezig:   38 leden 

Afwezig m.k.:  ben ter braak; gerrit huurneman; harry kemna; willie smeenk  

            en anneke maas- hebing. 

 

1. De voorzitter opent de vergadering en geeft aan verheugd te zijn over de opkomst. 

 

2. Hij stelt vervolgens de notulen van de oprichtingsvergadering d.d. 18 april 2012 aan 

de orde. Zowel tekstueel als inhiudelijk worden de notulen ongewijzigd geaccordeerd. 

Daarop bedankt de voorzitter de secretaris voor deze notulen. 

 

3. Voorstel tot invoering van contributiereductie van  5 euro per jaar voor meerdere 

 leden op hetzelfde woonadres. Met die verstande dat een van deze leden de volledige 

 contributie betaalt. Na enige discussie waarbij niet iedereen de wenselijkheid ervan 

 inziet, wordt het voorstel aangenomen. 

 

      Vervolgens verzoekt het bestuur om instemming met het aanpassen van het 

 huishoudelijk regelement op dit punt. De vergadering gaat accoord. 

 

4. De voorzitter brengt het bestuursplan  in discussie om de postbezorging van het   

Zwaalfje binnen ons (verruimde)  werkgebied door vrijwilligers te laten bezorgen en 

buiten ons werkgebied op de post te doen. Elke verzending kost de vereniging per 

jaar 2x2 euro.Het bestuur stelt voor de “buiten”leden  te vragen om 5 euro per jaar 

meer te gaan betalen, dan wel te kiezen voor digitale toezending. 

Na de nodige discussie, met name over het punt alle leden gelijke rechten en plichten 

wordt het voorstel in stemming gebracht. De uitslag is: 29 leden voor, 3 leden tegen 

en 6 onthouding van stemming. 

 

5. Daarna vraagt de voorzitter of de vergadering in kan stemmen met het aan alle 

bestuursleden bereikbaar maken van de mailadressen van de leden achter een alleen 

voor het bestuur toegankelijke websitepagina. De discussie die hierover ontstaat, doet 

het bestuur besluiten dit voorstel terug te nemen en in een volgende vergadering 

opnieuw aan de orde te stellen. 

 

6. Rondvraag: hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

7. De voorzitter sluit daarop de vergadering. 

 

 

 


