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1. Openingswoord en mededelingen van de voorzitter. Eventueel ingebrachte stukken.
Konnie Ludwig opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
Openingswoord door de voorzitter:
Terugblik op het afgelopen jaar:
• Het gaat goed met SOD;
• Er is een tekort aan vrijwilligers;
• Samenwerking met andere organisaties, vooral met De Uitdaging/Het Groene Lint;;
• Respectvol omgaan met elkaar.
Op verzoek van het Bestuur geeft Bert Dekkers een korte toelichting op de samenwerking
SOD/De Uitdaging/Groene Lint.
De start was in 2013 met Hof van Segwaert: de perenboomgaard, wat veranderd is in een
wijkactiviteit met open buurthuisplan. Het gaat om wijkbewoners die (nog) niet deelnemen aan
activiteiten. Er is een samenwerking met Fonds 1818. En in het kader daarvan is het
Buurtinlooppunt gestart in 2018. De locaties hiervan zijn de SOD, de Touwladder en de
Ichtuskerk.
Daarnaast zijn er activiteiten in de winkelcentra om bijvoorbeeld meer fleur/kleur aan te
brengen. Ook zijn er afspraken met het zorgcentrum gemaakt om een programma op te zetten
voor gezond ouder worden.
Het Buurtinlooppunt is opgestart waar wijkbewoners terecht kunnen met vragen op
maatschappelijk gebied en ook voor vragen op het gebied van de schuldhulpverlening.
De besloten tuin van de Petuniatuin is op 21 juni open voor het publiek. Daarna volgt een
reorganisatie om in het voorjaar van 2020 open te gaan.
Het financiële beheer van de Uitdaging ligt bij het bestuur van de SOD.
Binnengekomen stukken: er is één ingekomen stuk. Dit wordt besproken in het Dagelijkse
Bestuur en wordt op gereageerd. Met dank voor de inbreng.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Conceptverslagen van voorgaande vergadering:
Concept verslag ALV van 20 maart 2018
Er zijn geen op of aanmerkingen.
Het verslag wordt vastgesteld.
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3. Jaarverslag 2018
Er gaat gestart worden met een campagne voor het werven van vrijwilligers.
Jaarverslag is akkoord.
4. Huishoudelijk reglement (aangepast)
Het huishoudelijk reglement is aangepast vooral in het kader van veranderingen op het gebied
van de privacy; de AVG.
Artikel 2 over de lidmaatschapskaart is eruit gehaald. Daarvoor in de plaats is artikel 7 over de
contributie opgenomen.
artikel 10 m.b.t. alcoholverstrekking is toegevoegd.
De formulieren op de website waren niet beveiligd. Er is nu een SSRL verbinding waardoor de
formulieren in vol vertrouwen ingevuld kunnen worden.
Het huishoudelijk reglement zijn geen statuten. De statuten zijn meer algemeen van aard en
kunnen alleen via de notaris gewijzigd worden. Het huishoudelijk reglement is een afgeleide van
de statuten en kunnen wel aangepast worden.
De statuten worden door het bestuur bekeken of deze goed worden nageleefd.
5. Financieel overzicht 2018
Toelichting op de cijfers: er is door de penningmeester overgegaan op een geautomatiseerd
systeem.
Er is ongeveer € 3600,00 in de plus. Dit is de reserve voor de stoelen, de bijdrage van de SOD
moet nog betaald worden.
Begroting 2019: zoeken naar wat is waarheid en wat kost het?
Computerhulp: daarvoor hebben we nog niemand! En is dus nog niet van de grond gekomen.
Voorstel om mogelijkheid te bekijken om dit via Seniorweb te organiseren? De Gemeente wil
deze hulp ook graag in de wijk.
Door de aanwezigen leden wordt aan het gehele bestuur dècharge verleend voor het gevoerde
algemene en financiële beleid.
6. Verslag van de kascommissie over 2018
Kascommissie: er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.
De Uitdaging is meegenomen in onze jaarrekening. De Uitdaging heeft wel een eigen rekening.
De baropbrengsten zijn wat teruggelopen. De komende maanden wordt dit in de gaten
gehouden; mogelijk moeten de prijzen verhoogd worden, ook gezien de verhoging van de
inkoopsprijzen, per 1 mei.
7. Benoeming van de kascommissie voor 2019
Hans van Hezewijk
Jim Cristini
Eventueel wordt op een later tijdstip nog een reserve aangewezen.
8. Aftreden bestuursleden (nu en in de toekomst)
Jan Nieuwlaat treedt per 01-04-2019 af als algemeen bestuurslid.
Hij geeft aan nog werkzaamheden uit te blijven voeren totdat er iemand anders is.
Volgend jaar zijn Gertjan en Konnie 3 jaar lid van het bestuur.
SOD heeft dringend een conciërge nodig!!
9. Rondvraag
Peter: hoe gaat het met het nieuwe kassasysteem?
Dit is nog wennen: vrijdagmiddag ging het goed. Helaas zijn er nog wel enkele verbeteringen
noodzakelijk. We gaan het een maand proberen en bekijken het daarna verder.
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Hugo: in de ledenvergadering bespreken van de prijsverhoging? Dit is niet noodzakelijk bij een
gewone prijsverhoging.
Hans: er zijn meer vrijwilligers nodig, dit meer uitdragen in de wijk? Reclame maken voor een
vereniging die groeit en bloeit?
Konnie: namens het bestuur wordt Jan hartelijk bedankt voor alle jaren van betrokkenheid en
werk voor de vereniging.
Jan: wil benadrukken dat meedenken en meehelpen voor de vereniging zeer gewaardeerd wordt
maar eigenhandig handelen minder.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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