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CONCEPTNOTULEN VAN 
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 

WOENSDAG 7 OKTOBER 2020, 20:15 UUR 

 
 
Aanwezigen 
Leden: Erik van Esterik, Michiel Glastra, Magda Korteweg, Jeroen Meijer, Joke Nederhof, Marijke 
Nieuwenhuijs, Bep van Ochten, Gert-Jan Poppink (tevens beroepskracht), Hanneke Robberegt, René 
Robberegt, Ans Timman en Imsook Yoo 
Minderjarig lid: Helene Smit 
Directeur: Ruud Jansen 
Bestuur: Dores Lignac, Niels van Vogelpoel, Michiel van Weele en Daphne Deurloo (notulist) 
 
1. Opening 

Om 20:15 heet Michiel van Weele (MvW), lid van de coördinatiegroep (CG), alle aanwezigen 
welkom. De vereniging feliciteert Ruud Jansen (RJ) van harte met zijn verjaardag. 

2.  Verslag ALV d.d. 24 juni 2020 
De notulen worden -na de aanpassingen gemaild door Tosca van Schalm- vastgesteld. 

3.  Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

4.  Oprichting Stichting Vrienden van WVT (zie ook punt-4-oprichting-st-Vrienden-van-WVT.pdf) 
Magda Korteweg (MK) licht de bijlage toe. De Stichting zal WVT ondersteunen in het bereiken 
van haar doelstellingen. De Stichting wordt opgericht om de opbrengst van de activiteiten af te 
schermen van aanspraak door de gemeente (via verminderde subsidie). Besteding van middelen 
zal plaatsvinden in overleg met de ALV. 
Maandag 28 september 2020 is de inhoud besproken met de notaris. Aandachtspunten 
genoemd door de notaris zijn dat de Stichting niet los moet komen te staan van de vereniging 
en, vice versa, dat de vereniging te weinig vrijheid geeft aan de Stichting. 
De statuten van WVT zullen aangepast moeten worden voordat de statuten van de Stichting 
opgesteld kunnen worden. De aangepaste statuten van de WVT Stichting zullen in een ALV aan 
de leden voorgelegd worden. Suggesties en ideeën voor de Stichting zijn van harte welkom bij 
MK. 

5.  Wijzigingsvoorstel huishoudelijk reglement 
Artikel 3, lid 1 zal niet worden veranderd, want hoe verhoudt dit zich tot digitaal inschrijven in de 
toekomst (Gert-Jan Poppink (GJP))? De aanpassing was voorgesteld om het aantal tijdstippen 
voor inschrijven te verminderen voor een ordelijke ledenadministratie. Andere opties hiervoor 
zijn aan te geven dat inschrijven ter plaatse nu niet mogelijk is of op het (digitale) 
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inschrijfformulier te vermelden dat de eerste betaling betekent dat een nieuw lid akkoord gaat 
met de voorwaarden van het lidmaatschap van WVT. 
Artikel 8 (nieuw) is toegevoegd om te voorkomen dat beroepskrachten hun eigen baas zijn. De 
leden van de vereniging zijn namelijk de ‘baas’ zijn van de vereniging. Beroepskrachten kunnen 
dus wel lid zijn van de vereniging maar zijn niet meer stemgerechtigd. 
Voor beroepskrachten heeft het lidmaatschap als voordeel dat zij dezelfde kortingen als de 
andere leden van de vereniging kunnen ontvangen. De kortingen voor beroepskrachten kunnen 
opgenomen worden in de secundaire arbeidsvoorwaarden in het huishoudelijk reglement 
(Hanneke Robberegt (HR)). 
Marijke Nieuwenhuijs (MN): deze opname in de secundaire arbeidsvoorwaarden moet geborgd 
worden. 
Erik van Esterik (EvE): Artikel 10, lid 10 verwijst naar artikel 10. De verwijzing moet veranderd 
worden naar artikel 11. 
Geen opmerkingen over de overige aanpassingen in het huishoudelijk reglement. 

6.  Naamswijziging vvsoWVT in “WVT, vereniging voor samenlevingsopbouw” 
Alle leden zijn het er mee eens dat vvso uit de naam kan en achter WVT uitgeschreven zal 
worden (vereniging voor samenlevingsopbouw). Joke Nederhof (JN): de naam blijft helaas twee 
keer ‘vereniging’ bevatten.  
WVT trekt al jarenlang veel meer mensen dan alleen bewoners uit de wijk Tuindorp. Ans 
Timman: Als WVT spullen ophaalt voor de bazar/rommelmarkt wordt echter alleen de wijk 
bezocht.  
GJP: WVT is een hele sterke naam uit het verleden die je niet moet veranderen. Talinglaan is 
bovendien nog nauwer dan Tuindorp. MN: Daarom zou het Welzijnsvereniging aan de Talinglaan 
moeten worden. Zowel JN als MN pleitten voor Tuindorp in plaats van (aan de) Talinglaan om de 
geschiedenis van de vereniging recht te doen. 

 Er wordt gestemd voor een van de volgende drie opties: 
1) Niets veranderen aan de term WVT 
2) WVT gaat staan voor Welzijnsvereniging Talinglaan (6x) 
3) WVT gaat staan Welzijnsvereniging Tuindorp (7x) 
GJP mag meestemmen want het huishoudelijk reglement is nog niet aangepast. 
Omdat optie 1 maar vijf stemmen opleverde, stelt EvE voor dat deze mensen meedoen aan de 
stemming voor optie 2 of 3. Optie 2 krijgt zes stemmen en optie 3 krijgt zeven stemmen. WVT 
staat voortaan dus voor Welzijnsvereniging Tuindorp. 

7.  Naamswijziging Coördinatiegroep in “Bestuur” 
In het verleden werd het bestuurlijk orgaan van WVT ook bestuur genoemd. De term bestuur is 
naar buiten toe veel duidelijker. 

 Alle leden gaan akkoord met de naamswijziging van coördinatiegroep in bestuur.  
8.  Toewijzing functies binnen de Coördinatiegroep 

MvW ligt de verdeling van de functies en portefeuilles toe. Hij zal intern als interim-voorzitter 
optreden, maar kan dit naar buiten toe niet doen vanwege zijn zitting in de gemeenteraad. Er is 
een aspirant-bestuurslid en is op zoek naar bestuursleden om de overgebleven portefeuilles te 
verdelen. 
MK vindt het een goed plan, maar geeft als suggestie om ICT vanwege de omvang het enige 
onderdeel van een portefeuille te laten zijn. MN bevestigt dit en zegt dat hetzelfde geldt voor 
het item vastgoed.  

9.  Benoeming nieuw lid Coördinatiegroep 
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Erik van Esterik stelt zich voor: getrouwd met Diana, dochter van 6,5 jaar, gemeenteraadslid in 
De Bilt geweest, wil zijn vrije tijd nu onder andere aan WVT besteden, financiële achtergrond, 
veel bij gemeenten gewerkt. Hij heeft er veel zin in en vindt het leuk dat er een buurthuis is dat 
draait op veel vrijwilligers. Hij zou graag de functie van penningmeester in het bestuur vervullen. 
Onder applaus wordt EvE benoemd. 

10. Rondvraag 
Imsook Yoo (IY) doet de suggestie om een docent als afvaardiging in het bestuur van WVT op te 
nemen en noemt het belang van waardering voor de docenten die vaak al jarenlang activiteiten 
verzorgen. HR vraagt zich af of docenten hier tijd voor hebben en zegt dat docenten uitgenodigd 
worden voor de medewerkersavond. 
GJP: Wat is het –nieuwe- tijdspad voor de beroepskrachten waarover op de laatste ALV besloten 
is dat de omvang van hun contract verminderd zal worden? 
EvE: In de eerste week van oktober hebben, inderdaad later dan gepland, de informerende 
gesprekken met de beroepskrachten plaatsgevonden. Volgende week (derde week van oktober) 
zullen zij een brief ontvangen voor een vervolggesprek over de eerste formele stap. 

11. Sluiting  
Om 21:24 bedankt MvW alle mensen die in deze tijd van corona gekomen zijn naar de ALV. 

 
 
 


