
Notulen bestuursvergadering
Buurtvereniging Bergkwartier
dd.27-02-2020

Aanwezig: Roel , Martijn , Rik , Tjeerd en Ronald.

1. Opening

De vergadering wordt door Roel geopend door alle aanwezigen van harte welkom te 
heten op de 2e bestuursvergadering van de Buurtvereniging Bergkwartier. 

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt , zoals uitgedeeld , vastgesteld en goedgekeurd.
De notulen van de eerste bestuursvergadering dd. 13-02-2020 worden ook 
goedgekeurd.

3. Binnengekomen post

Allereerst wordt er medegedeeld dat de adressenlijst van de Oprichtingsvergadering 
kwijt is geraakt. Sabine kan deze lijst niet meer achterhalen.
We gaan deze lijst zelf maken aan de hand van de Lidmaatschapsbrieven die tzt. 
rondgedeeld gaan worden.

3.1 Vele mails aangaande de notaris zijn bij ons binnengekomen. We zijn aan het 
inventariseren wat we nodig hebben aan stukken om alles officieel te gaan 
registreren.
De bedoeling is om met een week of 3 een afspraak te maken bij de notaris.

3.2 De herziene statuten ( vanuit Marcel en Anton ) zijn inmiddels bij ons 
binnengekomen.
Deze gewijzigde statuten worden binnenkort uitgereikt aan de bewoners  die op- en 
aanmerkingen hadden op de oprichtingsvergadering. Ook worden ze zichtbaar 
gemaakt op onze website. Ze krijgen nog kort de tijd om hierop te reageren.

3.3 De notulen van de oprichtingsvergadering worden kort besproken.

3.4 Alle stukken van Marcel , Anton en Sabine zijn inmiddels aan ons overgedragen 
muv de reeds genoemde adressenlijst.

4. Huishoudelijk reglement, notaris en statuten.

4.1 Kamer van Koophandel
Roel gaat de formulieren klaarmaken om in te vullen.



We gaan ons daar aanmelden zonder eerst bij de notaris te zijn geweest.

4.2 Bank
We gaan , wanneer we ingeschreven staan bij de KvK , een rekening openen bij de 
bank. 
Dit zal waarschijnlijk de BUNQ bank gaan worden.

4.3 Lidmaatschapsbrieven.
Wanneer we ingeschreven staan bij de KvK en een bankrekening hebben gaan we 
de lidmaatschapsbrieven schrijven en uitdelen in de buurt.
Ook gaan we dan kenbaar maken dat alle informatie ook terug te vinden is op onze 
website..
www.bvbergkwartier.nl
Tjeerd zal zich gaan richten op ons nieuw te ontwerpen logo.

4.4 Statuten.
Zie agendapunt 3.2

4.5 Huishoudelijk reglement.
Er zijn 2 voorbeelden van een huishoudelijk reglement in ons bezit
Rik zal dit samen met Ronald gaan bewerken naar een concept huishoudelijk 
reglement voor onze vereniging. De bedoeling is dat dit de volgende vergadering 
ingebracht gaat worden.

4.6 Eerste Algemene ledenvergadering.
Op deze vergadering ( datum nog onbekend ) zal het huishoudelijk reglement en de 
nog in te stellen commissies aan bod komen.

5. Website.

Roel ( met hulp van Tjeerd en Martijn ) heeft  zich bezig gehouden met de eerste 
opzet van onze website.
Het ziet er nu al heel erg mooi en professioneel uit.
De website wordt nog bijgewerkt en aangevuld.

Inmiddels zijn er ook 3 officiële mailadressen aangemaakt.
voorzitter@bvbergwartier.nl
penningmeester@bvbergkwartier.nl
secretaris@bvbergkwartier.nl

6. Korte termijn acties naar de bewoners.

6.1 Er is een voorstel om een borrel in de buurt te houden wanneer de eerste zaken 
afgerond zijn. Zoals KvK etc.
Misschien is de schuur/ garage van Peter en Chantal een mogelijkheid.
Ronald gaat informeren of dit aldaar mogelijk is op een zaterdag van 18.00 uur tot 
19.30 uur.

6.2 Lidmaatschapsbrieven.
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De Lidmaatschapsbrieven worden uitgedeeld in de buurt wanneer de KvK en de 
Bank geregeld zijn.

7. WVTTK en Rondvraag.

Geen bijzonderheden.

Actiepuntenlijst……..

Afspraak maken bij de notaris.

Aangepaste statuten op de website plaatsen en / of uitdelen.

Roel gaat de KvK formulieren downloaden en invullen.
Ronald zorgt voor de verzending ervan.

Tjeerd gaat zich bezighouden met het ontwerpen van een logo en met het maken 
van een Dropbox account mbt de AVG.

Rik en Ronald gaan zich bezighouden met het vaststellen van en Huishoudelijk 
reglement.

Ronald gaat informeren bij Peter en Chantal of er een mogelijkheid is om aldaar een 
kleine borrel voor de buurt te organiseren.

Wanneer KvK en bankrekening geregeld zijn worden de , nog te maken , 
lidmaatschapsbrieven gemaakt en rondgedeeld

Met ons allen gaan we nadenken wie van ons welke commissie gaat begeleiden 
m.b.t. bewonerszaken , vermaak en tuin


