
 

 
 

Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. – ALV najaar 2020 
Uitnodiging en agenda 

 

 

 
wodata/cvd-w/alvnj/210518 agenda v1.0  1 

Notitie d.d. 3 mei 2021 

Aan : Leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. 

Van : Bestuur 

Inzake : Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering d.d.18 mei 2021  

Bijlagen : 6 

 

A. Toelichting Algemene Ledenvergadering 
 
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de tweede Algemene Ledenvergadering van 
de Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. (D-W) 
 
In relatie tot de Covid-19 situatie constateert het bestuur het volgende: 

• Dieren-West kent sinds de vorige Algemene Ledenvergadering (ALV) geen of nauwelijks 
nieuwe activiteiten sedert maart 2020. Daarom is niet actief geworven voor het gebruik van de 
website en het lidmaatschap van de coöperatieve vereniging. Het gebruik van de website en het 
aantal leden is daardoor nog gering. 

• Het volgens de Statuten te hanteren termijn voor het houden van de Algemene Ledenvergade-
ring en het fysiek bijeenkomen, is door de huidige coronamaatregelen nog niet mogelijk. 

 
Om aan het gestelde in de artikelen 15, lid 7 en 17, lid 2 van de Statuten te voldoen, stelt het be-
stuur voor om de Algemene Ledenvergadering schriftelijk te houden. 
Leden worden daarom gevraagd om, indien daartoe aanleiding is, hun reactie op de volgende stuk-
ken uiterlijk maandag 17 mei 2021 schriftelijk te melden bij het bestuur via het volgende e-mail-
adres: secretariaat@dieren-west.nl  
 
➢ De bezwaren tegen de hiervoor vermelde werkwijze.  
➢ De voorgestelde agenda – dit document. 
➢ De zes bijlagen bij deze agenda. 
 
Het bestuur houdt op 18 mei 2021 op basis van de onderstaande agenda de Algemene Ledenver-
gadering en zal de ontvangen reacties bij de betreffende agendapunten vermelden.  
Van de vergadering wordt een verslag gemaakt dat wordt verspreid onder de leden  van de coöpe-
ratie. 
 

B. Agenda 
 

1. Opening, waaronder het vaststellen van het aantal leden dat heeft gereageerd, eventuele 
bezwaren tegen het onder A. vermelde voorstel en eventuele aanvullingen op de agenda. 
 

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 10 november 2020 – zie bijlage 1. 
Toelichting: eventuele opmerkingen naar aanleiding van het verslag zullen in het verslag van 

deze bijeenkomst worden opgenomen met vermelding per opmerking van de reactie van het 

bestuur. 

 
3. Jaarrede door de voorzitter over de inhoud van het gevoerde c.q. te voeren beleid. 

Toelichting: de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkelingen in onze wijk en de rol van 
de coöperatie daarbij, wordt weergegeven in bijlage 2. 
 

4. Verslag van de secretaris over de gang van zaken in het afgelopen jaar – zie bijlage 3. 
 

5. Financieel verslag over het afgelopen boekjaar onder overlegging van de verklaring van de 
registeraccountant, accountant-administratieconsulent of kascommissie – zie bijlage 4. 
 

6. Verslag kascommissie – niet van toepassing zie bijlage 4, punt 1. 
 

7. Benoeming kascommissie conform artikel 12 HHR voor 2021. 
Toelichting: de commissie bestaat uit 3 leden, waarvan 1 lid reserve.  De leden wordt ge-
vraagd zich via een reactie op deze agenda aan te melden als lid voor de kascommissie.  
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8. Instemming overnemen activiteiten Initiatiegroep 

Toelichting: in bijlage 2 heeft de voorzitter de relatie tussen de Initiatiefgroep en D-W uitge-
legd. Hieruit vloeit voort, dat het bestuur de leden voorstelt om akkoord te gaan met het 
voorstel van de Initiatiefgroep om met ingang van 1 juni 2021 de activiteiten van deze groep 
onder te brengen bij D-W. 
 

9. Benoeming bestuursleden. 
Toelichting: in bijlage 2 is door de voorzitter toegelicht hoe het huidige bestuur zijn rol ziet en 
noodzaak om te komen tot een betere afspiegeling van de wijk qua bewoners en woonomge-
ving. 
Voorstel: in relatie tot de overdracht van de activiteiten van de Initiatiefgroep stelt het bestuur 
voor om de volgende bewoners met ingang van 1 juni 2021 te benoemen in het bestuur: 
a. Gerhard Heerink, Valeriuslaan 16, met als specifiek aandachtspunt de energietransitie. 
b. Wim Burgmeijer, Admiraal Helfrichlaan 84, met als specifiek aandachtspunt het project 

Natuurtuin. 
Voor een korte introductie van de kandidaat-leden zie bijlage 5. 
 

10. Instemming activiteiten Solarparking – zie bijlage 6. 
 
11. Overige besluiten of voornemens die de toestemming van de ALV vereisen.  

Toelichting: betreft bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 17, leden 5 en 6 van de Statuten.  

Behoudens de punten 8 en 10 van deze agenda zijn geen besluiten genomen die toestem-

ming van de ALV vereisen. 

 
12. Rondvraag 

Toelichting: de door de leden naar voren gebrachte punten en de reactie van het bestuur, 
zullen in het verslag worden opgenomen. 
 

13. Sluiting 
*** 

 

 


