
Verslag bestuursvergadering VMER dd 28 april 2020 

Deelnemers aan digitaal overleg: Betty Hover, Rob Reijnders, Frank Halders, Mimy Erens 
Afwezig met kennisgeving: Andries Gilde, René Wigny en John Thijssens 
 

01 Notulen van 14 april worden inhoudelijk goedgekeurd. Grammaticale aanpassingen nodig. 

Actie: Mimy (voor 1 mei 2020 aangepaste versie naar Frank). 

02 Frank heeft brief met informatie voor leden voor bewoners gemaakt met hierin opgenomen 

een link tot de website. Deze link is een week geldig. 

Frank kan maximaal een maal per maand een mail maken met info/voorstellen/ stand van 

zaken. 

03 Inschrijving in de Kvk is inmiddels geregeld 

04 Afsluiting Leuvenlaan is voorlopig van de baan. Alle bewoners hebben hierover brief 

ontvangen van de gemeente. 

05 Nieuwe briefhoofd staat in Dropbox. Is door Frank nog aangepast.  Rob heeft briefhoofd 

gebruikt voor rekeningen (van verrichte werkzaamheden) aan NIET leden. 

06 Rions heeft recentelijk kolken op binnenterrein geleegd. Momenteel géén contract met 

Rions. Komt terug op agenda. Vrijblijvende offertes opvragen voor legen kolken 

binnenterrein en “brandgangen”.  Actie door Betty 

07 Momenteel geen aansprakelijkheidsverzekering voor vereniging en bestuur. Actie Rob. 

08 Vooralsnog geen algemene ledenvergadering vanwege Corona perikelen. 

Willen leden wel zoveel mogelijk betrekken bij ideeën/ voorstellen e.d. met name met 

betrekking tot het oplossen van het parkeerprobleem 

Voorstel Frank: twee mails maken. 

1e mail met 3 vragen en een vierde vraag naar ideeën/ voorstellen van bewoners; 

2e mail met voorstellen n.a.v reacties op 1e mail met betrekking tot oplossen 

parkeerprobleem. 

09 Betty heeft tot heden nog geen plan de campagne van René en John mogen ontvangen. 

Mimy geeft aan dat deze heren “uitvoerders” zijn en dat het uitzoeken van welke lampen en 

welke verf meer een taak is van de papieren dames en heren. Kosten opgave van lampen 

(Technische Unie?) en wegenverf (Merk bekend bij Maurice?) moeten worden opgevraagd. 

Actie door Betty.  

10 Bankgegevens nog niet aangepast vanwege Corona. Rob heeft wel financieel overzicht van 

januari tot en met maart 2020 van Maurice ontvangen. 

Boekhouding staat in Dropbox. Eerst blad is totaaloverzicht en voor eenieder in te zien. 

Overige bladen met bewerkingen niet in te zien. Dit om te voorkomen dat per abuis 

gegevens worden gewist/gewijzigd. 

Zolang bankgegevens niet kunnen worden gewijzigd zullen overzichten worden gevraagd bij 

Maurice. Actie Rob. 

11 Er bestaat onduidelijkheid over KvKnummer. Blijkbaar zijn twee nummers in omloop. 

Een van Koverano en een van VMER Randwijck. Checken. Actie door Betty 

12 Frank heeft Excelledenbestand bijgewerkt. Nu 27 geregistreerde leden. 

Volgend overleg ingepland 12 mei 2020 19:30 uur  
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