Kort verslag oprichtingsvergadering Bewonersvereniging Bergkwartier 10 februari 2020
Aanwezig: bewoners, bestuursleden (Rik, Roel, Ronald, Martijn en Tjeerd), leden van de
initiatiefgroep (Marcel, Bert, Jan, Sabine) wijkmanager Esther van Langendijk, Raster medewerker
Robert Lentelink.
1. Welkom
Marcel Wendrich zit de vergadering voor en heet ons allen welkom
2. Besluit oprichting van de Buurtvereniging Bergkwartier
Marcel vertelt welke stappen doorlopen zijn voor de oprichting. Hij bespreekt de positieve
respons op de enquête, en de daaruit volgende conclusie dat het draagvlak voor de oprichting
voldoende is. De drie belangrijkste zorgpunten van de buurtbewoners die uit de enquête naar
voren kwamen, zijn: 1, te hard rijden, 2, parkeren en 3, geluidsoverlast.
2.1 De Akte van Oprichting
De akte van Oprichting wordt vastgesteld.
2.2 Besluit Statuten
De volgende opmerkingen worden gemaakt bij de statuten:
• Moeten de straatnamen niet vermeld worden in de statuten?
• artikel 3d: alle leden vervangen door de gezamenlijkheid van leden, hangt samen met:
• artikel 18: hoe besluitvorming plaatsvindt: leden – buitengewoon leden – begunstigers
• artikel 9.3: wel of niet bindend?
• artikel 9.4: Is tweederde meerderheid realistisch?
• artikel 10.2: wijzigen: aftreden bestuur: niet langer dan 2 termijnen, dus maximaal 6 jaar;
• artikel 12.5: (…) kan tegen derden beroep worden aangetekend: door wie wordt beroep
aangetekend? Door de algemene vergadering of ook door individuele leden?
• artikel 18.5: volstrekte meerderheid vervangen door 2/3e meerderheid?
• artikel 19.1: termijn voor de oproeping: zeven dagen vervangen door veertien.
Afgesproken wordt dat het bestuur zich buigt over de opmerkingen op de statuten en deze
terugkoppelt aan de bewoners. Besloten kan worden om opmerkingen die niet in de statuten
horen, in het huishoudelijk reglement op te nemen.
2.3 Besluit lidmaatschapsvoorwaarden
De vergadering is akkoord met de contributie van € 15,- voor lidmaatschap.
2.4 Besluit kandidaatstelling bestuurders
De vergadering is akkoord met de voorgestelde bestuursleden. De afwezigheid van vrouwen in
het bestuur wordt betreurd, aandachtspunt voor de volgende bestuurswisseling. Voorgesteld
wordt een trapsgewijze bestuurswisseling (niet allemaal tegelijk vervangen) .
2.5 Installatie bestuur
Roel de Beer: voorzitter
Martijn Smit: penningmeester
Ronald Reijntjes: secretaris
Rik van Essen: algemeen lid
Tjeerd Huizinga: algemeen lid
3 Besluiten: De vergadering is anoniem akkoord met de Akte van oprichting, de Statuten behoudens
de opmerkingen, de contributie, en de kandidaten.

