
 
 

 
Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van StadsdorpBuurt7 Coöperatief 

U.A. gehouden op woensdagmiddag 18 januari 2017 in de Noorderkerk.  

 

1. 

Ella Kruzinga stelt zich voor als vergadervoorzitter, stelt de leden van het bestuur voor, 

verwelkomt Peter Hagedoorn, aanwezig namens Brug9Buurt, en opent de 

ledenvergadering door iedereen een gelukkig Nieuwjaar te wensen ook al is het vrij laat 

daarvoor. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Daarna is er een moment stilte voor reflexie en overdenking van hen die in 2016 

overleden zijn, waaronder Henny Brouwer, oprichtster en eerste voorzitter.  

 

2. 

Ingekomen stukken en mededelingen. 

Twee e-mails zijn binnengekomen over het ontbreken van aanwezigheid op de 

presentielijst, zij worden alsnog genoemd op de presentielijst van 2016.  

Voor de huidige vergadering (waarop 42 mensen aanwezig zijn) hebben zich 7 mensen 

via email afgemeld. 

 

3. 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2016 worden ongewijzigd 

goedgekeurd. 

 

4. 

De jaarrekening 2016 wordt door de kascommissie goedgekeurd, waarna de vergadering 

het bestuur dechargeert.  

Voor het financiële jaar 2017 blijft Eugenie vd Eijnden nog in de kascommissie en 

Dorette Schilt -Ouwehand voegt zich bij haar.  

 

5. 

De begroting voor 2017 wordt goedgekeurd. 

 

6. 

In het jaarverslag van 2016 wordt op bladzijde 4 de passage Een enkele stadsdorper van 

Buurt 7 is betrokken bij het zieltogende Wijkcentrum d’Oude Stadt en bij het nieuw 

ontstane Comité Westelijke Grachtengordel op verzoek vervangen door Een enkele 

stadsdorper van Buurt7 is betrokken bij het Wijkcentrum d’Oude Stad en bij het nieuw 

ontstane Comité Westelijke Grachtengordel. e.o. opgericht in 2016 met het doel een 

platform te creëren en een stem te laten horen over zaken als verkeer, openbare ruimte, 

horeca- en terrasbeleid en evenementen. Ook zijn enkele tekstuele verbeteringen 



voorgesteld. De voorgestelde wijzigingen zullen in het definitieve jaarverslag van 2016 

worden doorgevoerd. 

 

7.  

Benoeming van eventuele nieuwe leden van het bestuur: er zijn geen officiële 

aanmeldingen binnengekomen 

 

8.  

Bij de rondvraag worden geen vragen gesteld en de vergadering wordt gesloten.  


