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Opgericht 3 februari 1997. Ingeschreven bij de K.v.K. Maastricht, onder nr. V 205740.  

Notulen: VMER dd. 14 april 2020 
Aanwezig:  Betty Hover, Rob Reijnders, Frank Halder, Mimy Erens, Andries Gilde (notulist) 
Afgemeld:  John Thijssens, René Wigny 
 
 
 

- Inventarisatie mailing: 
De geretourneerde brieven en reacties zijn in Dropbox verzameld. +/- 22 formulieren binnen. Frank geeft 
aan dat 64% e-mails geopend zijn. Omdat een aantal panden verhuurd zijn zullen de eigenaren 
geïnventariseerd worden omdat alleen deze lid kunnen worden.  
Een email ronde zal plaats vinden naar de adressen die nog niet hebben gereageerd. Hiervoor zal het 
“leden/adressen”-bestand in Excel een update krijgen (actie Betty). 

 

- Contributie: 
Gekozen wordt om de contributie (55,-) per jaar te innen. Als peildatum wordt 1 januari 2020 aangegeven. 
De leden zullen worden verzocht om automatische overboeking te activeren zodat niemand extra kosten 
hoeft te maken (leden nog bestuur). Incasso’s zullen +/- 3,- euro per batch gaan kosten. Besloten wordt dat 
bestuursleden gewoon contributie betalen. 
 

- KvK-aanmelding: 
Betty heeft de KvK aanmelding voor het nieuwe bestuur gefinaliseerd. Maurice zal, na de financiële 
overdracht aan Rob, zichzelf uitschrijven bij de KvK.  
 

- ALV:  
Vanwege de Covid maatregelen is een ALV niet toegestaan. Omdat de leden goedkeuring moeten geven 
over de samenstelling van het bestuur, contributie en statuten, moet worden overwogen om het 
goedkeuren van deze onderwerpen via email stemrondes te houden. Rob zal hiervoor een inventarisering 
maken. 
 

- Afsluiting Leuvenlaan:  

Mimy heeft een reactie ontvangen op haar brief (Zelf nog niet gelezen) en zal deze rond sturen. Frank heeft 

ook een brief gestuurd en allen bevestigen dat, hoe meer reacties naar de gemeente worden gestuurd, hoe 

kleiner de kans wordt op permanente afsluiting. 
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Opgericht 3 februari 1997. Ingeschreven bij de K.v.K. Maastricht, onder nr. V 205740.  

Onderhoud:  
In verband met het vervangen van de armaturen op het binnen terrein en mutaties in de bewoning zullen de 

stroomkosten in kaart worden gebracht om de participerende bewoners te vergoeden.  

Rob stelt voor om John en René een jaarvergoeding te geven, los van de contributie, i.p.v. een uurtarief. Dit 

zal in goed overleg worden vastgesteld. 

Wttk: 
- Frank oppert om de notulen zo te schrijven dat deze als info brief verstuurd kunnen worden. Dit zal het 

streven worden. Verder vraagt hij Mimy en Andries om eindelijk een foto te sturen te completering van het 

bestuur. 

- Betty geeft aan dat na de Covid-lockdown een oproep voor grote schoonmaak rondgestuurd kan worden 

met als afsluiting een gezellige borrel o.i.d. Naast onkruid kan er tevens aandacht besteed worden aan de 

rioolputten in de brandgangen (puttenschep). Na deze schoonmaak is het mogelijk om nieuwe belijning van 

de vakken te maken (of aan te passen naar nieuw model). 

 

 

Volgende vergadering: dinsdag 28 april 2020, Skype 19:30 uur. https://join.skype.com/i2EZhB0q6ViB 
 
Agenda punten vooraf sturen aan:      me_hover@me.com. 
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