
 

    
                                                           

  

 

Buurtvereniging 
’t Hof van Borne 

CC Storkstraat 20, 7622 DS  Borne 

 
 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering  
op Dinsdag 11 juni 2019 

 
 
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om de Algemene Ledenvergadering van onze buurtvereniging bij te 
wonen. De vergadering zal dit jaar plaats vinden in de: 

 
Stefanshof te Borne en begint om 20.00 uur.  

 
De volgende punten zullen aan de orde komen: 
 

1. Opening 
2. Notulen van de vorige vergadering 
3. Mededelingen van de voorzitter 
4. Jaarverslag van de werkgroepen 
5. Financieel jaarverslag 2018 
6. Verslag kascommissie 
7. Aanstelling nieuwe kascommissie 
8. Begroting 2019 
9. Contributie 2019 
10. Speeltuintjes, bemensing werkgroepen en bestuur, voortbestaan vereniging. * 
11. Bestuursverkiezing 

Kiesbaar als voorzitter: Eduard Ponten 
Kiesbaar als secretaris: Tom Assink 
Aftredend en niet kiesbaar als penningmeester: Femke Wegdam 
U kunt als lid ook een nieuw bestuurslid aandragen. Dit kan schriftelijk gebeuren voor aanvang 
van de vergadering. Hiervoor moet u 6 begeleidende handtekeningen van leden van de 
buurtvereniging hebben. 

12. Decharge verlening bestuur 
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 

 
De notulen van de ledenvergadering van vorig jaar liggen ter inzage bij het secretariaat. Op de 
vergadering zijn ze eveneens in te zien. 
 

*Een belangrijke toelichting vindt u op de achterzijde van deze uitnodiging 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Buurtvereniging ’t Hof van Borne 

 
 
Ik …………………………………………………………………………………………… 
 
kom met 1 / 2 personen naar de ALV vergadering 
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Inlever adres: 
CC Storkstraat 20 – een mail naar info@hofvanborne.nl  mag ook 
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Toelichting op de inhoud van de vergadering 
 
Naast de gebruikelijke onderwerpen voor een algemene ledenvergadering willen wij het aanstaande 
dinsdag over drie belangrijke zaken hebben. 
 

• Keuzes rond de speelterreintjes in de wijk. 

• Bemensing van werkgroepen en het bestuur. 

• Nut en noodzaak van een buurtvereniging. Heeft deze vereniging een toekomst? 
 

De speeltuintjes 
Sinds een paar jaar is het thema vernieuwing van de speeltuintjes actueel. Na vele klachten over 
verouderde toestellen bij het ene terreintje en de hygiëne bij beide speeltuintjes is de vereniging in 
gesprek gegaan met de gemeente. Dit heeft al geleid tot het opknappen van het speeltuintje aan de Cor 
Hilbrinkstraat. Een en ander is steeds besproken in de bestuursvergaderingen, overleg met leden van 
de werkgroep kinderactiviteiten en omwonenden. Ook is tijdens de afgelopen Algemene 
Ledenvergaderingen steeds aandacht besteed aan dit onderwerp. 
De laatste tijd bereiken ons signalen dat het opknappen van het eerste speeltuintje niet het gewenste 
effect heeft gehad. Met een aanpassing van het tweede speeltuintje in het vooruitzicht is het daarom 
belangrijk dat we voldoende input krijgen uit de buurt. Kom dus meepraten over dit onderwerp 
aanstaande dinsdag! 
 

Bemensing werkgroepen en bestuur 
Het blijkt in toenemende mate lastig om voldoende mensen te vinden die mee willen helpen met de 
verschillende werkgroepen of die zitting willen nemen in het bestuur. De werkgroep voor 
buurtactiviteiten zoals Jeu de Boules, de fietstocht en de Kerstborrel is op dit moment onbemand. Bij de 
werkgroep kinderactiviteiten zijn vacatures en ook bij het bestuur is het aantal leden de laatste tijd 
teruggelopen. Met het meest in het oog springend een vacature voor penningmeester die we tot op 
heden nog niet hebben kunnen vervullen. 
Ga eens bij u zelf na of u een klein deel van uw tijd wilt besteden als werkgroep lid of deel van het 
bestuur. Graag zien we u aanstaande dinsdag bij de ALV en leggen we verder uit wat de verschillende 
werkzaamheden zijn. 
 

Toekomst van de buurtvereniging 
Uit het vorige blijkt wel dat het soms moeilijk is met een steeds kleiner wordende groep mensen de 
activiteiten van de buurtvereniging in stand te houden. We kunnen ons natuurlijk afvragen of dit voor de 
toekomst zal betekenen dat de vereniging ophoudt te bestaan. En of dat een slechte zaak is of gewoon 
de loop der dingen. 
Onze buurt bestaat nu zo’n 20 jaar. In die 20 jaar is de buurt qua samenstelling veranderd maar ook de 
heersende normen en waarden in onze samenleving verschuiven nog steeds van 
gemeenschappelijkheid naar meer individualisme. Ook zijn mensen steeds drukker met werk, andere 
verenigingen en hobby’s.  
We willen met u van mening wisselen over deze ontwikkelingen en over hoe een buurtvereniging ook in 
de komende 20 jaar een bijdrage kan leveren aan sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt. 
 

Kortom 
Als u ooit een goede reden zocht om de ALV van onze vereniging bij te wonen; hierboven staan er drie! 
Kom aanstaande dinsdag naar de Stefanshof en laat uw stem horen! 
 
Namens het bestuur en de werkgroepen, 
 
Eduard Ponten 
Voorzitter 
 
 
 
 


