Algemene Ledenvergadering te dinsdag 10 mei 2022
In het koetshuis van Huize Frankendael
Verslag
1.
•
•

Opening en mededelingen
De voorzitter heet eenieder welkom in deze bijeenkomst waar we weer bij elkaar kunnen komen. Zij geeft
de afmeldingen door (zie onderaan).
In 2021 hield de vereniging vanwege de pandemie de ALV online; het verslag is aan de leden gestuurd. Het
verslag is zonder wijzigingen door de ALV vastgesteld.

2. Terug- en vooruitblik
De voorzitter en de penningmeester lichten de jaarstukken kort toe. De ledenvergadering besluit:
• Alle jaarstukken vast te stellen, te weten:
- Verantwoording activiteiten 2021 aan de hand van het sociaal jaarverslag.
- Jaarrekening 2021 en begroting 2022.
- Verslag kascommissie.
- Activiteitenplan 2022.
• De penningmeester decharge te verlenen;
• De leden van de kascommissie (Tom Bouma en Lysander van der Sluis) te herbenoemen.
3. Herbenoeming bestuursleden
De ledenvergadering besluit de bestuursleden te herbenoemen:
Harry Arts (penningmeester), Marion van der Bliek (voorzitter) en Viktor Luttikholt (algemeen bestuurslid),
Jacqueline Rijken (secretaris), Marie Louise Schipper (algemeen bestuurslid).

4. Rondvraag & sluiting formeel deel van de ledenvergadering
Nadat er geen vraag bij de rondvraag is gesteld, bedankt de voorzitter de leden voor hun bijdrage aan dit
formele deel van de vergadering.
GESPREK MET DE LEDEN
Aan de hand van fotovoorbeelden zag de ALV plekken in het park waar verloedering en versnippering
plaatsvindt. In februari deelden we de foto’s met bestuurders van stadsdeel Oost, met de oproep om samen
met de Vrienden van Frankendael en andere buurtbewoners een plan te maken hoe het park ook in de
toekomst mooi te houden. Op de ALV hebben we ideeën besproken voor zo’n plan. Een greep uit de ideeën:
Opknappen van de natuurspeeltuin, weghalen wat kapot is
(Spel)regels in het park verduidelijken en handhavingsacties
Media inschakelen om aandacht te vragen voor groenstroken in het park
- Naambordjes aan bomen
Aanbod naar gemeente samen positief proefproject te doen “samen houden we het park prachtig”
Kleine delen van het park laten ‘adopteren’ door groepjes buurtbewoners die erover waken
In het komend jaar komen we bij de leden terug op dit onderwerp.
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Deelnemers ALV 10 mei 2022
Harry Arts
Koos Bakker
Chris Barendse
Marion van der Bliek
Bodo Groen (toehoorder/gast)
Marijke de Heus
Kees de Heus
Henk van Leeuwen
Jacqueline Rijken
Johnny Rolf
Joris van Rossum
Marie Louise Schipper
Lysander van der Sluis
Verhinderd met kennisgeving:
Tom Bouma
Pim Gillot en Annelies Licht
Viktor Luttikholt
Paul Staal
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