
Notulen Algemene ledenvergadering Centraal Wonen Westervoort  14-04-2013

Aanwezig: Magda, Marijke, Annemiek, Harjon, Lonneke, Trees, EstherB, Juul, Flip, Herman

Afwezig m.k.: JanR, Tamar, Brigitta, Boy, Akkie

1. Post: geen post

2. Notulen: Alv, goed gekeurd
Bestuur: slopdag voorstel onduidelijk
De notulen ook mailen naar centraalwonenwestervoort@gmail.com

3. Commissies
1. Bestuur. Open Gemeenschappelijk Wonen dag, Marrie, JanR en Akkie doen dit, er 

komen posters.
ACTIVITEITEN. Aan de ene kant wordt er geklaagd dat er zo weinig gedaan wordt, aan de andere kant 
als er wat gedaan wordt dan komt er niemand.
→ WAT WIL MEN
→ hoe wordt er aangekondigd
→ conclusie: Er is op het ogenblik weinig belangstelling
SLOPDAGEN. Ze worden slecht bezocht en altijd door dezelfde. Men heeft hier wat op bedacht. 
1. Voorbereiding op de ALV. Zodat iedereen alweet wat er gaat gebeuren. De slopdag komt dan na de 
vergadering
2. Er komt een bord waarop je je kunt inschrijven

2. Vivarecommissie. Er wordt gesteld dat de huren extra omhoog gaan en dat het dus meer 
gaat voorkomen dat mensen een woning gaan weigeren vanwege de huur. CW moet hier 
niet voor op gaan opdraaien. Dus het voorstel is dat de V. commissie met Vivare gaat 
overleggen hoeveel maanden(bv 2) we vergoeden en wat er daarna gaat gebeuren.

3. Barcommissie:     3 mei Baravond, 
7 juni BBQ

4. Werving. Ter stemming ligt het voorstel “Interne verhuizing van kandidaten die niet via 
de wervingsprocedure zijn binnengekomen”. Na het behandelen van wat vragen blijkt 
dat er niet gestemd kan worden omdat er te weinig aanwezigen zijn. Dat wordt dus de 
volgende keer

5. Tuin. De tuinavonden op de woensdagavond beginnen weer.
6. O+I. In het atelier wordt koper en ijzer gegoten terwijl er geen brandblusser is. Komt op 

de klussenlijst.
7. NW tuin. De Hazelaar tussen de NW tuin en Willy is gesnoeid volgens Herman door Willy 

en Onno. Omdat dit zonder overleg is gegaan is Herman hier niet blij mee.

4. Klussenlijst: a. TV in bar JanR loopt
   b. TV boxjes plaatsen  Ted verlopen

 c. Bestuursaanspraakelijkheid  Ingrid loopt
  d. Plannen klussen bar/keuken  Barcie  loopt

  e. Speelzaal verven             Maaike loopt
  f. Weefgetouw in de knik is te koop 
  g. Bovenkant heg snoeien  Arjen afgerond
  h. Hout naar opslag speelzaal  Piet loopt 
  i. Organiseren open dag gem wonen Marrie/JanR/Akkie  loopt
  j. Doorgang Bar vogelproof maken  Herman/Trees/Jan

 5. Nieuwe Ideen: Herman gaat een meditatieavond houden in de Expoeet.

 6. Rondvraag: geen rondvragen
  


