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Notulen Algemene Leden Vergadering Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid  
op 29 mei 2018 19.30 uur in “Ons Honk” 
 
Aanwezig:  
Namens bestuur: Ton Kunneman (voorzitter), Marjolein van der Velde, Trees Driessen,  Rogier Bos 
Gerjan van Engelenhoven (persoonlijk medewerker directie)  
Wick van Baren (notulist) 
 
Met kennisgeving afwezig: Mechelien Burghout, directeur  
 
Verder aanwezig: leden van de Buurtcoöperatie (BC), vrijwilligers en buurtassistenten 
 

 
1. Opening en mededelingen 

Dhr. Kunneman, voorzitter, opent de jaarvergadering van de algemene ledenvergadering van de BC 
(verder: ALV) en heet een ieder van harte welkom.  
Medegedeeld wordt dat Mechelien afgelopen vrijdag met gezondheidsklachten is opgenomen in het 
ziekenhuis. Er is nog geen prognose over haar herstel. Men wenst haar van harte spoedig beterschap 
toe. 
 
2. Vaststellen van de agenda:  
Als agendapunt wordt toegevoegd na punt 7: toestemming voor de verkoop van een strook van 18 
m2 grond aan de eigenaar van het aangrenzende perceel Sperwerlaan nr 16. 
De ALV stemt in met de vaststelling van deze agenda. 
 
3. Notulen vorige jaarvergadering 16 mei 2017 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Blz. 2 (oprichting wijkraad): dhr. Pieters informeert of een bestuurslid nog deelneemt aan de onlangs 
opgerichte wijkraad.  
Dhr. Kunneman antwoordt dat er vanuit de BC geen deelname plaatsvindt.  
 
Er worden verder geen opmerkingen meer gemaakt. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar 
Het bestuur heeft het verslag in boekvorm op A5 formaat uitgebracht. Vanwege ziekte van Aline 
Kroon heeft de oplevering wat vertraging ondervonden. 
Gerjan van Engelenhoven licht nader toe hoe de thematische opzet tot stand is gekomen en belicht 
de inzet van de vele vrijwilligers. Omdat de buurtassistenten de spil vormen waarom de BC draait is 
er voor gekozen dat in het verslag hun activiteiten extra onder de aandacht worden gebracht d.m.v. 
een korte bijdrage. Verder verdienen ook de vrijwilligers een groot compliment. Een en ander wordt 
met applaus bevestigd door de ALV.   
 
- Goedkeuring cao-correctie salarissen: dhr. Kunneman deelt mee dat er formeel geen toestemming 
gevraagd hoeft te worden aan de ALV. De salarissen worden ingeschaald conform de CAO Zorg en 
Welzijn. 
Dhr. Pieters informeert of de BC op een eigen pensioenfonds is aangesloten. 
Dhr. Kunneman geeft aan dat de BC is aangesloten bij Zorg en Welzijn. 
 
Dhr. Kunneman geeft een toelichting op het resultatenoverzicht 2017 op bladzijde 38 van het verslag 
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2017: de verhoging van de omzet tov het vorige jaar 2016, de toename van personeelskosten omdat 
conform Cao wordt ingeschaald. Verder zijn de kantoorkosten opgelopen vanwege de 
accountantscontrole (€ 10.000) en de huisvesting is toegenomen omdat het kantoor van de BC aan 
de overkant gehuurd moest ten behoeve van bestuur, directie en medewerkers. 
Op de energie is bespaard door de aanschaf van LED lampen. Verder wordt nog gekeken of subsidie 
verkregen kan worden voor de aanschaf van 36 zonnepanelen. 
 
Mw Berends informeert waarom de kantoorkosten in de begroting voor 2018 zo sterk verlaagd zijn 
ten opzichte van de realisatie in 2017. 
Dhr. Kunneman licht toe dat dit komt omdat er een taakstellende begroting is opgesteld. Er wordt 
ook naar gestreefd besparingen door te voeren, zo heeft de overgang van KPN naar Telfort een 
besparing opgeleverd van € 4000,- 
  
5. Benoeming van accountantsbureau Countus voor de controle van de jaarstukken van 2017 
Dhr. Kunneman licht toe dat het boekhoudkantoor de administratie en boekhouding van de BC 
zodanig opstelt dat de accountant de controle kan uitoefenen. De accountant controleert dan of de 
cijfers kloppen en of deze voldoen aan de eisen die de gemeente stelt.  
Een kascommissie is niet benoemd omdat de gemeente daar niet mee akkoord gaat. Daarom wordt 
voorgesteld accountantskantoor Countus te benoemen voor de controle van de jaarstukken 2017. 
 
De ALV besluit akkoord te gaan.  
 
6. Voorstel tot het goedkeuren van de jaarstukken over 2017  
Dhr. Kunneman vraagt -gezien de toelichting op het jaarverslag en de jaarstukken 2017 en onder 
voorbehoud van de goedkeuring door de accountant - of de ALV akkoord de jaarstukken goed kan 
keuren. 
De ALV besluit unaniem de jaarstukken 2017 goed te keuren onder het genoemde voorbehoud. 
 
7. Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur over 2017 
Dhr. Kunneman vraagt of de ALV het bestuur terzake de jaarstukken décharge kan verlenen. 
De ALV besluit unaniem het bestuur décharge te verlenen. 
 
Dhr Kunneman vervolgens aan de orde het volgende ingelaste extra agendapunt: toestemming 
voor de verkoop van een strook van 18 m2 grond aan de eigenaar van het aangrenzende perceel 
Sperwerlaan nr 16 om het te gebruiken als oprit.  
De verkoopprijs is in overleg met de notaris vastgesteld op € 75 per m2. Gevraagd wordt of er voor 
de BC nog recht van overpad geldt. De BC gebruikt de strook alleen voor het wassen van de ramen en 
als nooduitgang. Verder heeft de strook grond in praktische zin geen waarde.  
De ALV ondersteunt het voorstel tot verkoop en keurt het voorstel tot verkoop goed. 
 
8. Benoeming bestuurslid: Bart van Engelenburg  
Dhr. Kunneman verwijst naar de bij de agenda gevoegde schriftelijke voordracht van het bestuur tot 
benoeming van dhr. Van Engelenburg.  
Dhr. Van Engelenburg stelt zich nog eens voor aan de ALV leden en geeft nog eens een kort overzicht 
zijn carrièreverloop, zijn kennis en ervaring die hij in het vrijwilligerswerk heeft opgebouwd en zijn 
huidige de activiteiten binnen de BC.  
De ALV besluit unaniem en onder applaus dhr. Van Engelenburg te benoemen als bestuurslid. 
 
9. Werkgroep toekomst Buurtcoöperatie 
Dhr. Kunneman licht toe dat de ondersteuning van mantelzorg een zware opgave is.  Er is behoefte 
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aan een structuur om te kijken hoe de hulp kan worden opgezet. De instelling van de werkgroep is 
bedoeld om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Gevraagd wordt of er leden beschikbaar zijn 
voor deelname aan de werkgroep. 
De volgende leden geven aan beschikbaar te zijn: 
De heren Rooyakkers, Peters, Mulderij en Buitenhuis. 
Binnen 3 weken ontvangen de leden een oproep. 
 
10. Rondvraag 
Dhr. Pieters geeft aan dat hij aanvankelijk erg sceptisch was over de oprichting van de BC. Inmiddels 
is gebleken dat de BC steunt op een geweldige organisatie en dat verdient een groot compliment. 
Met een applaus bevestigt de ALV dit compliment. 
Het bestuur dankt de ALV. 
 
Er worden verder geen vragen gesteld. 
 
11. Sluiting  
Niets meer aan de orde zijnde dankt dhr. Kunneman de ALV voor hun vragen, opmerkingen en de 
ontvangen complimenten en sluit vervolgens de vergadering om 20.15 uur. 

 


