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ALV Buurtwerkkamer TOP 

6.28.2022 15:00 – 16:00 ALV BWK TOP 

Vergadering 
belegd door 

Bestuur 

Type vergadering Algemene Leden Vergadering 

Organisator Pieter Jeen 

Notulist Pieter Jeen 

Voorzitter Pieter Jeen 

Aanwezigen Anne; Judith; Manfried; Eric; Ans; Claudia; John; Mahta; Daniëlle & Pieter Jeen 

CC Juriaan, Angelique, Carmen; Miranda 

 

 
Agenda: 

• Welkom 

• Vaststellen notulen 15-12-2021 

• Decharge kascontrole 2021 

• Decharge oud-bestuursleden 

• Toekomst 2022 

• Rondvraag 
 

Notulen  Actie 

Welkom & voorstelrondje van alle aanwezigen. Ans is na 2 jaar afwezigheid weer van 
de partij en toont interesse om weer vaker bij TOP langs te komen. Ook Mahta is een 
welkome aanwinst sinds een paar weken. 

 

De notulen van 15-12-2021 worden vastgesteld.  

 
Elk jaar voert een onafhankelijke kascommissie een kascontrole uit. Dit jaar stelden 

Kasia & Mai zich beschikbaar, zij worden hiervoor hartelijk bedankt tijdens de 
vergadering. Ook de complimenten aan Souad, die elke maand netjes het kasboek 
bijwerkt. De kascommissie heeft de boeken van 2021 gecontroleerd en in orde 

bevonden.  
 

 

Decharge en afscheid van oud-bestuursleden heeft plaatsgevonden. Naast Lieke en 
Patries in december neemt nu ook Miranda afscheid vanwege verhuizing. Zij worden 
nadrukkelijk bedankt voor hun inzet en een klein afscheidscadeau komt hun kant uit.  

Cadeautjes 
langsbrengen. 

We zetten 2022 voort  met een fris bestuur (Carmen, Danielle & Pieter Jeen). We hopen 
op een mooie zomer en een corona-vrij najaar. Iedereen wordt gevraagd blijvend op 
elkaars & eigen gezondheid te passen. 

 

Rondvraag:  

John geeft aan kleine klusjes op te willen pakken bij TOP. 
Overleg met 
Angelique. 

Mahta vraagt zich af of we geen vaste (vrijwillige) schoonmaker kunnen aantrekken . 
Eric geeft aan dat dit normaal regelmatiger gebeurt, maar dat enkele middelen tijdelijk 
ontbraken (stofzuiger kapot? extra zeemlappen?). 

 

Eric controleert 
schoonmaakspullen 

en vult deze aan. 

Het lijkt er voor nu op dat geen (lange) zomerstop komt bij TOP dit jaar. Angelique is 

begin van de zomer op vakantie; daarna Judith en daarna pas Eric.   
 

Mahta toont interesse om de wandelgroep weer nieuw leven in te blazen.  
Overleg met 
Angelique. 

Algemeen 

Een leuke mix goedgemutste leden, vrijwilligers & medewerkers is deze middag aanwezig op de ALV.  De 
zomer staat voor de deur en ondanks/dankzij het lekkere weer weet iedereen buurtwerkkamer TOP goed te 
vinden. Men is positief ingesteld en ziet genoeg kans om van TOP weer een bruisende plek te maken.  
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Mahta zou ook graag een (bord)spelletjes-middag opzetten. O.a. Claudia geeft aan dat 
hier donderdagmiddag ruimte voor is. Bordspellen staan nu in het kastje onder de koffie, 
gelabeld met een sticker: spelletjes. 

 

Ook de knutselmiddag wordt even genoemd, hier is momenteel niet veel animo voor. 

Mogelijk kan hier weer extra aandacht voor komen. 
 

Ans biedt aan om een keer te helpen met koken. Overleg met Eric. 

Om 16:00 uur sluiten we de vergadering  en proosten we met een borrel op TOP!  

 
 


