Notulen Ledenvergadering De Goede Woning Neerijnen
gehouden op 11 oktober 2016 om 19.30
in Hervormd Centrum “De Hoeve” te Haaften
Aanwezig:
Bestuursleden
Commissarissen
Personeel
Leden van DGWN
Afwezig( m.k. )

1.

: P.A. Huijsman (voorzitter, C.C. van Velzen (penningmeester),
: J.A. van Baalen (voorzitter), H.A. van Herreveld-Vermeulen (lid), T.A.C. van
de Heuvel (lid RvC), A.A. de Vree (lid RvC),
: R. Kreling (medewerker administratie)
: zie presentielijst
: J. van Vugt (lid van bestuur), M.J.M. van de Westelaken (lid RvC)

Opening
De heer Huijsman, voorzitter van het bestuur, opent de vergadering en heet een ieder van
harte welkom.
De heer Huijsman maakt van de gelegenheid gebruik om Henk Klop, als vertrekkend lid van
Bestuur, hartelijk te bedanken voor zijn tomeloze inzet voor DGWN de afgelopen 52 jaar.

2.

Vaststelling verslag algemene vergadering van 29 juni 2016
Deze worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld.

3.

Wijziging van de statuten van Woningbouwvereniging “De Goede Woning Neerijnen”
zie bijlage ‘uittreksel notulen algemene vergadering woningbouwvereniging “De Goede
Woning Neerijnen”

4.

Vaststelling huishoudelijk reglement van Woningbouwvereniging “DE Goede Woning
Neerijnen”
Deze nieuwe reglementen zijn afgestemd op de nieuwe statuten.
Het huishoudelijk reglement wordt zonden op of aanmerkingen vastgesteld.

5.

Rondvraag

5.1

Dhr. M. van Horssen, Nic. vd Pijlstraat 16, Haaften; Ong 35 jaar geleden is er bij dhr dubbel
glas geplaatst waarvoor hij extra moest betalen.
Inmiddels is er bij heel veel mensen dubbel glas geplaatst waarvoor niet betaald hoeft te
worden. Dhr wil graag weten hoe dat zit.
Mevr. Lemmens, Korte Woerdenstraat 10, Waardenburg;
-Isolatie bij muren zou opnieuw ingespoten worden(van Dillen?) maar tot op heden is dat
niet opgelost. Mevrouw moet zelf steeds actie ondernemen.
-afkapping bij schutting zou Wits nog voor langskomen maar is ook nog niet gebeurd
-Rioolprobleem; Mevr heeft hierover contact gehad met de gemeente(Nicole Aarts, De heer
Kool) maar tot nu toe nog niet opgelost

5.2

5.3
5.4
5.5

6.

Dhr C. de Ruiter, MP v Willigenweg 2, Haaften; Wanneer komt de aannemer om het
stucwerk bij het dak te repareren
Dhr. J. Steffens, Nic. vd Pijlstraat 18, Haaften; afvoer in de brandgang functioneert niet(staat
regelmatig blank). Mogelijk een aansluiting op afvoer laten maken?
Dhr A. van Hemert , Hoge Hof 22, Haaften;3 jaar geleden zijn er nieuwe kozijnen geplaatst
zonder tochtstrip.
Dhr ondervind veel last van tocht en vraagt of deze kieren dicht gemaakt kunnen worden.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen voor zijn/haar komst en wenst
een ieder wel thuis.

Voor akkoord:
Voorzitter;

Secretaris,

P. A. Huijsman

J. van Vugt

