
NOTULEN 
 

Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Den Dolder 
10 September 2014 

Locatie: Pelita, Den Dolder 

Opening: 
Jan Scherphuis opent de vergadering. 

Mededelingen en ingekomen stukken: 
Er zijn geen bijzonder mededelingen. 

Goedkeuring notulen ALV 2013: 
Er worden geen opmerkingen gemaakt die de inhoud van de notulen veranderen 

Bestuursverslag 2013: 
Jan Scherphuis presenteert het jaarveslag, wat ook een deel van 2014 omvat. Het verslag zal samen 

met deze notulen aan de leden aangeboden worden. 

Bespreking financiële stukken 2013 en begroting 2014: 
 
De baten en de lasten worden gepresenteerd;  

 
 

 
 



Baten; 
De jaarlijkse subsidie is voor organisaties als de onze structureel sinds 2011 verlaagd van € 1461 naar 
€ 500. De Inkomsten door leden contributies is stabiel. 
 
Lasten; 
Publicaties in de Stadspers was ook in 2013 de grootste kostenpost. Echter wel minder dan 
voorgaande jaren. 
 
 
 
De Begroting wordt ook gepresenteerd; 

 
 
Begroting; 
In de begroting is te zien dat de Stadspers een belangrijke manier van communicatie met leden en 
niet leden blijft. Het politieke café dat plaatsvond januari 2014 staat ook in de begroting van 2014 en 
is in 2014 een belangrijk onderdeel in de communicatie en informatievoorziening aan de bewoners 
van Den Dolder geweest. Verder de standaard kosten voor secretariële ondersteuning en 
vergaderingen zoals de ALV. De inkomsten door contributie wordt gebaseerd op een stabiel 
ledenaantal. Zoals eerder gemeld is de gemeentelijke subsidie € 500. 

Verslag kascommisse en goedkeuring financiële stukken 2013 en 

decharge bestuur: 
De administratie is goed bevonden door de kascommissie  en het bestuur is gedechargeerd voor 
gevoerde beleid over boekjaar 2013, onder dankzegging aan de penningmeester voor de door hem 
gevoerde administratie.  

Benoeming kascontrole-commissie 2014 
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Mevr. Joke Bottema en de heer Rein van Dijk. 



 

Samenstelling bestuur: 
Walter ter Rahe heeft interesse getoond zitting te nemen in het bestuur als algemeen bestuurslid. 
De aanwezige leden stemmen hier mee in. 

Jan Scherphuis heeft aangeven lid van het bestuur te blijven, echter niet meer als voorzitter. Erik van 

Leeuwen zal vanaf deze ALV de rol van voorzitter op zicht nemen. Rob Zee blijft actief als vice 

voorzitter. 

Rondvraag 
Geen bijzonderheden. 

Sluiting vergadering: 
De vergadering wordt gesloten. Hierna volgt een presentatie over het Noordpoolgebied door Jan 

Scherphuis. 

 


