
Notulen ALV 30 juni 2013

Aanwezig: Harjon, Trees, Lonneke, Herman, Jan, Jan, Arjan, Piet
Afwezig m.k.: Ted, Juul, Annemiek, Tamar

1. Post
-

2. Notulen

De vorige notulen waren te laat. Voortaan vroegtijdiger i.v.m. bestuursvergaderingen.

3. Financiën

Er zijn enkele ontwikkelingen:
- Er zijn momenteel geen achterstanden betreffende de contributie.

- Berichtgeving van schuldsanering: van de openstaande schuld wordt een summier bedrag 
naar CW vergoed.

4. Commissies

Bestuur: De gemeente Westervoort heeft eventuele aansprakelijkheid voor bestuurleden 
verzekerd.

De deur naar de moestuin (naast het fietsenhok) staat te vaak open, verzoek deze te 
sluiten als niemand in de moestuin aanwezig is.

Vivare: Een reden dat de deur naar de moestuin vaak openstaat, is dat er vaak luchtjes in de 
gang blijven hangen. Onderzocht moet worden of er een andere manier is om de 
hoogbouw te luchten. Bij deze verzoek aan Brigitte om, in overleg met bestuur, contact 
op te nemen met Vivare voor eventuele aanpassingen aan het gebouw.

Onderhoud & Inrichting: 
In het weekend van 20-21 juli wordt de barmuur geschilderd. 27-28 juli wordt de vloer 
gedaan.

Tuin: Het tuinhuikje middentuin bij Arjan&Ingrid is verrot en moet vervangen worden. Piet 
& Harjon nemen dit op zich.

De opkomst tuinavonden is nog klein; er mogen meer mensen komen.

De takken langs balkonbalkons moet gesnoeid worden. Herman zal dit op zich 
nemen.

Jan K. haalt nieuwe bladen voor spanzagen, vervolgens zagen Harjon & Onno de 
gesnoeide takken in de moestuin.

Herman zoekt nog op marktplaats naar een kettingzaag. Indien niets gevonden wordt, 
wordt er in sept iets gekocht.

Het zand voor zandbak wordt vervangen. Dit zal Marianne doen.

Expoeet: Wil er nog iemand exposeren? 

Baravond BBQ 7 juni was geslaagd.

Het repaircafé was rustig. De promotie mocht beter.



5. Voorstellen & Besluiten

De volgende ALV komt er een stemming of de bank van Flip in de expoeet mag blijven staan.

De volgende ALV wordt er ook gestemd over Digitenne in de bar. Details voorstel:
Het afsluiten van een abonnement voor Digitenne bedraagt €12,50 p/m. Eenmalige kosten 
€35,- voor de basis tv-ontvanger.

Er wordt nog gewerkt aan de nieuwe website van CW door Flip en Jan R., eventuele suggesties zijn 
nog altijd welkom.

6. Emotierondje
-

7. Rondje nieuwe ideeën
-

8. Klussenlijst

Digitenne uitzoeken Jan R. gedaan

Bestuuraansprakelijkheid Bestuur en Ingrid uitgezocht

Klussen bar Barcommissie eind juli wordt er begonnen

Weefgetouw, wasmachine Ted, Herman wasmachine is weg, weeggetouw loopt

Doorgang bij bar Jan R., Herman loopt

Nieuw zandbakzand Marianne loopt

Houtstapel speelzaal weg Herman, Jan R. afhankelijk van kettingzaag

9. Rondvraag
-

Volgende BV: 11 augustus
Volgende ALV: 26 augusts


