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VMER 16.01.2020 

NOTULEN 

Datum: 16.01.2020 

Tijd: 20:00 – 22:00 

Voorzitter: Rob Reijnders 

Aanwezigen: 

+/- 40 deelnemers in totaal 

Goedkeuring notulen vorig overleg 

Er zijn geen notulen van het vorige overleg. 

Aantekeningen 

MANDELIG EIGENDOM VMER (Vereniging Mandelig Eigendom Randwijck) 

 Boekhouder/penningmeester (Rob) 

 Voorzitter (…) 

 Uitbesteden? Hoeft niet 

 Inschrijven KVK? 

 Secretaris (Nico) 

 Parkeerplaats groep (een groep van 3 heeft zich opgeworpen om dit op te pakken) 

 Technische dienst 2 man, John en René. 

Uitbesteden, zo ja wat besteed je dan uit? 

 Onderhoud, Groen, Ledenadministratie, Putten leegtrekken door RIONS, betalingen 

 Er is geen beeld bij wat de kosten op jaarbasis hiervoor zouden zijn. 

Nadelen van uitbesteden 

 Geen toekomstplannen, bv. Energie palen, Zonnepanelen, Jaarplannen opstellen 
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Maandelijkse bijdrage en diverse aantekeningen: 

 In kas van oude leden 6100 € 

 74 deelnemers (4400 € per jaar bij 5 Euro per adres en 100% deelname) 

 De oude vereniging opheffen? Zijn er  

 Wat te doen met gezinnen die twee auto’s hebben? 

 50% wil kijken naar de optie van een slagboom 

 Slagboom leasen jaarlijkse kosten? 

 Nieuw e-mail adres? 

 Communicatie vragenlijst 

 Plannen waar we iets mee willen 

 Statuten en dergelijke moderniseren 

 Jaarrekening van afgelopen jaren 

 Website of Facebook pagina en of whatsapp? 

 20 parkeerplaatsen 

Idee voor een naam/email adres: BelLeDoPla, BelLeDoPla@Gmail.com 

Besluiten: 

Aangezien er voldoende vrijwilligers zijn om deel te nemen aan het bestuur parkeren we het 

idee om de bestuur rol uit te besteden vooralsnog. 

Communicatie via Mail is voor iedereen voldoende een aantal geeft aan ook via papier 

geïnformeerd te willen worden. 

Buiten het feit dat we als groep verantwoordelijk zijn voor het binnenterrein is er op dit 

moment een duidelijke aanstaande noodzaak gerelateerd aan het starten van betaald 

parkeren in de omgeving, als er bijvoorbeeld geen slagboom komt voor ons terrein zijn we in 

de nabije toekomst de enige parkeergelegenheid die relatief vrij bereikbaar is.  

Een groep van 3 heeft zich opgeworpen als vrijwilliger om het parkeer topic in ieder geval op 

te pakken. 

Er is een bestuur die ervoor zal zorgen dat alle leden de komende tijd geïnformeerd zullen 

worden en die op korte termijn het lidmaatschap nieuw leven zullen inblazen, bestuursleden 

zijn: 

 j.vangolde@gmail.com;  

 Mimy.Erens@maastricht.nl;  

 j.a.tijssens@ziggo.nl;  

 rwigny@home.nl;  

 lexhover@gmail.com 

 Frank.Halder@daimler.com  
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Mededelingen 

Er zijn geen formele mededelingen gedaan. 

Volgende overleg 

Er is geen volgend overleg gepland, dit zal via mail worden gedaan, agenda punten zouden 

dan kunnen zijn: 

 

1. Regelmaat van overleg en het vastleggen van overleg data 

2. Verdelen van rollen en verantwoordelijkheden (welke rollen zijn er en wie doet wat) 

3. Oude documenten inkijken en updaten 

4. Statuten bespreken en opnieuw vastleggen 

5. Inschrijven KvK 

6. Communicatievorm? 

7. Huidige Ledenadministratie formaliseren 

8. Voorleggen van een aantal vraagstukken aan de leden 

a. Parkeerplaats slagboom 

b. Plannen 


