
 Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2015. 

Aanwezig: 36 leden. Afwezig m.k.v. 20  leden. !
1.  Opening. 
De voorzitter R. van Kralingen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Hij stelt het bestuur J. Snelderwaard (penningmeester) en N.P. van Leeuwen (secretaris)  
voor en kondigt de komst aan van de gastspreekster mevrouw Margot Elzinga aan. 
Hij wenst ieder een prettige vergadering. De agenda wordt iets gewijzigd. 
Voor de pauze zal mevrouw Elzinga  een presentatie geven over de ontwikkelingen op het 
gebied van de zorg binnen Wassenaar en hierna is er gelegenheid om vragen te stellen. !
2.  Ingekomen stukken en mededelingen. 
Geen. !
3. Gastspreekster Margot Elzinga thuisverpleegkundige bij Florence. 
Margot stelt zich voor en legt uit wat haar werk inhoud. Zij vertelt dat er in Wassenaar 
2 grote thuiszorg organisaties actief zijn. Florence waavoor zij voor werkt en de SWZ. 
Iedereen heeft de vrije keus om zelf zijn organisatie te kiezen. Florence werkt vanuit 4 
locaties in ons dorp. Margot werkt vanuit de nieuwe locatie aan de Hallekenstraat. 
Voor huishoudelijke hulp moet men niet bij Florence zijn. !
4. Gelegenheid om vragen te stellen. 
Vanuit de zaal komen veel vragen op Margot af. Door de wijzigingen in de zorg is er vaak 
veel onduidelijkheid waar men moet zijn en wie voor de kosten opdraait. De vele vragen 
worden deskundig beantwoord. Hierna bedankt de voorzitter mevrouw Elzinga voor haar 
presentatie, 
duidelijke uitleg en het beantwoorden van de vele vragen. Hij overhandigt haar een 
bloemetje met een attentie en wenst haar een goede terugreis. !
Pauze. !
5.  Notulen ALV 28 april 2014. 
Met dank goedgekeurd. 
  
6.  Jaarverslag 2014 van de secretaris. 
Geen vragen. !
7.  Verslag van de penningmeester. 
Mevrouw van de Wal vraagt waarom de kosten kantoor veel hoger zijn. 
De penningmeester ligt toe dat dit komt door een andere splitsing kosten kantoor-bestuur. 
Mevrouw Bregten vraagt waarom de kosten secretariaat zo hoog zijn. 
De penningmeester legt uit dat dit de totaal kosten zijn van de diverse posten. !
8.  Verslag kascommissie bestaande uit de heer D. Idzinga , mevr. M. van de Berg 
en reservelid de heer E. de Vos. 
De jaarrekening 2014 is gecontroleerd en goedgekeurd. 
  
9.  Decharge. 
Aan het bestuur is decharge verleend. !!!
10.  Benoeming nieuwe kascommissie. 
De heer D. Idzinga is aftredend.  De nieuwe kascommissie bestaat uit mevrouw  M.v.d.Berg 
en de heer E.L. de Vos. Reserve lid wordt de heer H. Ginter. !



11.  Bestuurssamenstelling. 
De heer R. van Kralingen (voorzitter) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.  
Zonder tegenkandidaten is hij herkozen. 
Mevrouw N. Simons heeft haar functie neergelegd. 
Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. 
Helaas hebben zich nog geen nieuwe kandidaten aangemeld voor het bestuur !
12. Vaststellen contributie. 
De contributie verandert niet en blijft  € 5.00. !
13. Rondvraag en sluiting. 
Mevrouw Conradi vraagt waarom de Zonneveldweg niet betrokken wordt bij het Mansvelt 
Project door de vele jongeren die naar de sportvelden fietsen. Het Mansvelt Project wordt 
in verband met de kosten apart en in diverse fases uitgevoerd. Daar hoort de 
Zonneveldweg niet bij.  !
De heer Ginter heeft zorgen over het verbruik van de nieuwe warmtemeters. De heer 
Winkelman valt hem bij en geeft een pleidooi hoe volgens hem de mensen beter 
voorgelicht kunnen worden. Hij heeft een brief opgesteld die hij in de 3 flats aan de van 
Duivenvoordelaan op zal hangen. Ook stelt hij voor om een een voorlichtingsbijeenkomst 
te organiseren met de woningbouwvereniging. Wij zullen hier het initiatief in nemen.  
De heer Mennen laat weten dat zijn warmteverbruik bovengemiddeld is ondanks dat hij 
zuinig stookt. !
De heer Nazarinia uit de Pieter Maritzstraat vraagt wat er valt te doen bij burenoverlast.  
Wij hebben dit al aangekaart bij de woningbouwvereniging maar dit heeft nog geen 
resultaat  
opgeleverd. Wij hebben hem geadviseerd om naar de klachtencommissie te gaan. 
Mevrouw van der Ham vindt het onbegrijpelijk dat er zoveel nationaliteiten bij elkaar in 
deze straat zijn geplaatst en ook dat zij de enige Wassenaarders zijn die hier wonen. Ook 
wonen er verschillende families van gelijke nationaliteit bij elkaar. Dit vraagt om 
moeilijkheden wat dan ook regelmatig het geval is. Mevrouw Conradi heeft nog voorgesteld 
om na de nieuwbouw de naam van de Pieter Maritzstraat te veranderen om het negatieve 
imago van deze straat op te lossen. !
Mevrouw Wolters vraagt of wij ons sterk willen maken voor het isoleren van de woningen in 
het Hof van Eden. Haar vraag kunnen wij positief beantwoorden. !
Sluiting. 
De voorzitter overhandigt de dames achter de bar een attentie voor de goede zorg en 
bedankt alle bezoekers voor hun aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een hapje en 
een drankje. 
Hierna sluit hij de vergadering.


