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 Onderwerp Aktie door Stand van Zaken 

    
 Aanwezig  Betty Hover, Frank Halder, Rob Reijnders, Mimy Erens 

 Afwezig met kennisgeving  René Wigny, John Tijssens 

    

1. Notulen 25-01-2021  Worden ongewijzigd goedgekeurd 

 Notulen 09-03-2021 Betty 

 

 

 

Rob 

- Andries van Gilde was niet aanwezig bij het bestuur overleg. Andries moet zich nog uitschrijven bij KvK. Betty heeft 

Andries hierover benaderd en Andries zal actie ondernemen. Betty houdt “vinger aan de pols” 

- Lampen en armaturen vooralsnog niet nodig. Hoeft dus niets in begroting te worden opgenomen. 

- Voorstel inzake vergoeding verrichte werkzaamheden door René en John door beiden akkoord bevonden. 

- Rekening en begroting kunnen nu “definitief” worden gemaakt. 

Notulen verder goedgekeurd. 

 

2. Problemen met inloggen in mailbox 

VMER 

René en Frank Door vervanging van mobile telefoon van Frank en blijkbaar door het wijzigen van een instelling door René op zijn mobiel (?) kan 

Frank niet meer inloggen in mailbox van VMER. Frank neemt contact op met René om probleem op te lossen. 

    

3. Offerte slagboom Betty Vraag is of offerte nog “actueel” is. Betty neemt contact op met leverancier om te vragen of deze hun eerder opgegeven prijs 

gestand doen/houden en tot wanneer.  Dit schriftelijk laten bevestigen (mag ook per mail). 

    

4. Welkom brief voor nieuwe leden Betty en Mimy Conceptbrief is door Mimy Erens gecorrigeerd. Correcties zijn akkoord bevonden. Mimy zal gecorrigeerde brief verwerken en naar 

Betty toe sturen zodat zij deze brief kan printen.  

    

5. Datum reinigen putten door Rions  

 

René, John, Mimy 

Betty heeft Rions al benaderd en afspraak gemaakt voor 20 april 2021. Start werkzaamheden in de vroege ochtend omstreeks 

08:00 uur.  

Toezien op reiniging putten in brandgangen.  

    

6. Datum jaarlijkse schoonmaakactie  Ingepland voor 21 mei 2021. Aanvang 19:00 uur. Uiterlijk 14 mei 2021 reminder uit laten gaan. Bij bekendmaking van datum van 

schoonmaakactie vermelden dat deelnemers dit even moeten melden i.v.m. “versnaperingen”. 

    

7. Nieuwsbrief Frank en Rob 

 
Betty en Rob 

- Maandag 5 april gegevens van Rob naar Frank 

- Dropbox ledenlijst 

- Fysieke nieuwsbrief 

- Oproep voor nieuw bestuurslid 

- Oproep voor kascontrolecommissieleden 
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8. Datum nieuw bestuur overleg  26 april 2021 wordt 27 april 2021 om 19:30 uur. Digitaal of, zo mogelijk, bij Betty. 

    

9.  Rondvraag Rob 

 

 

 

Betty en Rob 

 

 

 

Frank en Rob 

 

 

Robe en Mimy 

- Rekening van gemaakt kosten in 2020 naar niet-leden; 

- Reminder inzake te betalen contributie 2020 naar leden; 

- Betalen gemaakte kosten (verbruik lampen, verrichte werkzaamheden door René en John etc). 

 

Nieuwsbrief met rekening en/of reminder in brievenbus van alle bewoners. Actie week 14. 

 

Deelnemers aan schoonmaakactie aanmelden bij VMER 

 

Financieel jaarplan 2021 + tekst door rob aan Frank. Frank stuurt Word document naar Rob ter completering waarna Rob 

aangevuld document retourneert aan Frank 

 

Financieel verslag 2020 en jaarverslag 2020 uitreiken staande te houden jaarvergadering (wanneer?? Corona zal het ons leren) 

 

 

ME dd 06-04-2021    

 


