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Verslag bestuursvergadering  VMER Randwijck 23-6-2022 
 Onderwerp Aktie door Stand van Zaken 
    

 Aanwezig   Bestuur; Betty Hover, Rob Reijders, Mimy Erens, Guilaime Hover, Rachelle Vinck 

     

1. Opening, Financiën 
 

 Notulen 17 maart goedgekeurd 
Trekkingsrecht; oude bestuursleden. €264 gemiddelde inleg, trekkingsrecht €134 is nog hierop berekend. 
Contributie 2020 zijn nog 3 eigenaren nog niet voldaan 
Contr1butie 2021 is door iedereen voldaan 
Contributie 20022 staan nog 12 leden open. 

  2. Slagboom 
 

 

 

 

Mimy 

Betty 

Aangevraagd bij www.mijn aansluiting.nl ; de straatkast wordt besteld, 
Schouwer van Bamm heeft dit advies gegeven. 

Offerte van € 1290 excl BTW, exclusief uitgraven. 

Stroom eventueel van de lantaarnpaal van de gemeente of van een 
oplaadpunt. 

Vraagt na van de bestaande kast die er op het terrein staat of dat een 
Wifi kast is. KPN of Ziggo. 

Neemt contact op met de Firma voor de leverancier van de slagboom om 
de laatste gang van zaken door te geven. 

3 Schoonmaak Binnenterrein  
 
 
Rechelle/ Betty 
 

Er zijn verschillende offertes aangevraagd voor het onderhoud van het binnenterrein. Het is veel te druk bij  MTB. 
Nog geen offertes teruggekomen daarom plannen we als bestuur weer een schoonmaak binnenterrein in en wel vrijdag 15 juli 
vanaf 19.00 uur. Aanmelden kan via de website. Daarna volgt een borreltje voor de helpende handen. 
Verzorgen kleine hapjes. 

4. Tweede gemachtigde bankrekening  Rekening VVE moet door minimaal 2 leden worden beheerd. Betty en Mimy worden dan buiten Rob ook gemachtigd. 

5. Plannen bestuursvergadering  Dinsdag avonden  worden de bestuursvergaderingen gepland iedere tweede en vierde dinsdag is een mogelijkheid voor alle leden. 

5. Rondvraag / afsluiting  Is de ledenlijst nu actueel? Er zijn een paar verhuizingen, Betty doet dan een briefje in de bus. 
Frank moet zichzelf uitschrijven in de KVK. Op de website Guillaume en Rachelle nog toevoegen. 
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