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Verslag ledenvergadering OBB 2017 d.d. 8 maart 2017

Aanwezig:  
Johannes Lijzen (voorzitter en deels verslag), Fulco Havelaar (voorzitter), Florieke de Kraker, 
Nina Hagoort, Kai Herwijn, Mieke Haggenburg, Lisette van Schijndel, Caroline Wijdeven, 
Nicole Pakker, Ben van der Kallen, Jeanne van der Kallen, Bert Smolders, Rob Verschuur, 
Ruud Berlo, Ronald van Berkom, Jeannette van Lier, Ton Joore, Elsa Reis, Jacques Kieft, 
Kees Heemskerk (deel van verslag). 

Afwezig met kennisgeving:
René van den Kerkhof, Peter de Laat, Theo Potjes, Tanja Embrechts, Ellie Jordans, 

1. Vaststelling agenda
Johannes Lijzen opent de vergadering om 19.30. De agenda wordt vastgesteld. 

2. Wijziging statuten.
Iedereen heeft de voorgestelde wijzigingen bij de uitnodiging ontvangen. Elsa Reis licht alle 
voorgestelde veranderingen in de statuten toe, waarbij ruimte is voor verhelderende vragen. 
Na de toelichting worden de volgende discussiepunten ingebracht 

− Artikel 14. Gesteld wordt dat het niet verstandig is het aantal leden terug te brengen tot 
het aantal van 3 tot 7. Dit wordt door enkel mensen erg weinig gevonden. Geantwoord 
is dat dit ook ongewenst is, maar wel is opgenomen om de vereniging 
toekomstbestendig te maken. 
Bij stemming was er onvoldoende draagvlak voor een aanpassing en blijven de nieuwe 
aantallen gehandhaafd in het voorstel.

− Artikel 31 lid 3. Ter discussie wordt gesteld of voor statuten wijziging het minimaal 
aantal aanwezige leden wel op 2/3 gehandhaafd moet worden en of niet diezelfde 
avond een tweede bijeenkomst kan worden gehouden, nadat iedereen is nagebeld om 
te komen. Hierdoor wordt het slagvaardiger. Tegenargument is dat statuten wijziging 
niet veel zal voorkomen. 
Bij stemming wordt de huidige tekst gehandhaafd.  

− Artikel 23. Ook voor normale beslissingen op een ALV wordt het quorum van 10% ter 
discussie gesteld. Bij een gewenst ledenaantal van 200 zouden dus 20 personen 
aanwezig moeten zijn. Dit lijkt een realistische hoeveelheid. 
Bij stemming wordt de huidige tekst gehandhaafd.  

− Artikel 17. De vraag is of er niet iets aangevuld moet worden om een bestuurslid te 
kunnen schorsen. Het antwoord is dat dit niet nodig is omdat het bestuur een lid kan 
schorsen of ontslaan (art15) en daarmee iemand ook niet meer in het bestuur zit. Dit is 
in 2016 ook zo gegaan.

− Artikel 7 en artikel 32. Gevraagd wordt hoe het zit met schulden, wie is daar 
verantwoordelijk voor en moet dat niet in de statuten. Na de discussie wordt 
geconcludeerd dat de statuten dit niet bepalen en er dus niet in hoeft. Tenzij er sprake 
is van grove nalatigheid, is het bestuur niet hoofdelijk aansprakelijk. Een vereniging 
kan zich ook afdekken van aansprakelijkheid bij onbehoorlijk bestuur. Nagegaan zal 
worden hoe dit precies zit.

De voorzitter licht toe dat, aangezien niet het noodzakelijke minimum aantal van 2/3 van de 
leden aanwezig is (34 van de 51), er een nieuwe vergadering wordt uitgeschreven waarvoor 
dit minimum aantal niet nodig is. Deze vergadering zal zijn op 19 april a.s.; iedereen ontvangt 
daarvoor een nieuwe uitnodiging. Het bestuur had hier al rekening mee gehouden.
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3. Wat zijn belangrijke onderwerpen voor het OBB in 2017
Na de pauze licht Johannes toe dat het belangrijk is voor 2017 te bepalen waar we 
prioriteiten moeten leggen als vereniging, zeker gezien de beperkte tijd van de vrijwilligers. In 
vijf groepen worden er door ieder op een geeltje onderwerpen geschreven waarna er een top 
3-5 per groep wordt gemaakt. Deze wordt door iemand uit elk groepje toegelicht. Op basis 
van de prioriteiten die daaruit komen zal het bestuur een prioriteitenplan voor 2017 maken. 
Deze wordt in de volgende ledenvergadering ingebracht.  In bijgaande tabel staan de top 3-5 
van de 5 groepjes. Alle individuele geeltjes worden ingeleverd en ook gebruikt door het 
bestuur.

4. Rondvraag/ Sluiting

Ton Joore vraagt aandacht voor het wijkbudget van €13.500,-- waarvoor voorstellen kunnen 
worden ingediend. Deze worden beoordeeld door een aangewezen groep bewoners. 
Op donderdag 9 maar 17.50 is er een uitzending van de EO Geloof en een hoop liefde,waar 
de fietswerkplaats in beeld komt 
In de Boschveldtuin is op 18 maart een snoeiworkshop waar je je voor op kan geven.
Op 25 maart is er een zadenbeurs 
Op 7 april is  de opening van de Paardskerkhofweg en op 8 april is  de opening van de 
wijktuin (Boschveldtuin); beide door wethouder Logister.

De volgende ledenvergadering is op 19 april. Daar zal de statutenwijziging weer op de 
agenda staan. 
De vergadering wordt om 20.55 uur gesloten. 

Top 3 per groep Onderwerp 

groep1 groen in brede zin

sociale veiligheid

parkeersysteem

groep2 groen

gelijkwaardige gesprekspartner vertegenwoordiger 
wijk

kwaliteit en diversiteit nieuwbouw

duidelijkheid werkgroepen

groep 3 herhuisves<ng te slopen flats

waarom vlek 3 vertraag

parkeergelegenheid behouden

meer diversiteit bij ini<a<even (fietswerkplaats etc.)

spelregels BBS voor bewoners

groep 4 parkeren: illegaliteit zichtbaar maken

snelheid op Copernicuslaan

meer groen en beter onderhouden

groep 5 levend en goed winkelcentrum
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