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

Van : Secretaris cv D-W 

Inzake : Algemene Ledenvergadering 

Datum : 14 december 2021 

Locatie : Via mailuitwisseling / elektronisch vergaderen 

 

1. Opening 
a. De voorzitter opent de algemene ledenvergadering (ALV) van de Coöperatieve Vereni-

ging Dieren-West u.a. (hierna te noemen: cv D-W).  
b. In verband met de CoviD-19 maatregelen is de ALV via e-mailuitwisseling gehouden. Het 

bestuur heeft de vergadering langs elektronische weg bijgewoond. 
c. Op 1 december 2021 waren 58 bewoners van Dieren-West lid van de cv D-W.  
d. De uitnodiging voor de vergadering is op 30 november 2021 via een e-mail aan de leden 

gezonden. 
e. De uitnodiging bevatte, naast een toelichting op de gang van zaken in verband met de 

CoviD-19 maatregelen, tevens de agenda met bijlagen voor de vergadering. 
f. De leden is de mogelijkheid geboden om tot 13 december 2021 via een e-mail te reage-

ren op de voorgestelde wijze van vergaderen, de agenda en de inhoud van de stukken. 
Op deze uitnodiging zijn de volgende reacties ontvangen: 

• Lid Lucas: geeft aan dat stukken er keurig en overzichtelijk uitzien. Hij heeft verder 
geen commentaar en/of opmerkingen bij de agendapunten. Het bestuur is blij met dit 
compliment. 

• Lid Brussen: hij heeft drie voorstellen in relatie tot het beleidsplan. In agendapunt 3 
komen deze aan de orde. 

g. De voorzitter concludeert dat, rekening houdend met de ingekomen reacties, de agenda 
ongewijzigd kan worden vastgesteld. 

 
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2021 

a. De afdoening van de andere beslispunten is vermeld in het verslag.  
b. Er zijn geen opmerkingen ingebracht over het concept-verslag. Het verslag is daarmee 

vastgesteld. De definitieve versie wordt aan de leden gezonden.  
 

3. Beleidsplan 2022 
Het lid Brussen heeft naar aanleiding van het beleidsplan de volgende opmerkingen: 
a. Punt 2.a, laatste bullet over winstoogmerk: 

voorgesteld wordt om de laatste zin te vervangen door de zin ‘Daarom blijft in 2022 het be-
leid een bijdrage van € 0,00 euro voor het lidmaatschap’. 
Dit tekstvoorstel wordt overgenomen. 

b. Punt 2.e thema-avonden:  
Gevraagd wordt of de thema’s al zijn vastgesteld of bekend zijn. 
Invulling heeft nog niet plaatsgevonden. Die invulling vindt plaats op basis van ontwikkelin-
gen in de wijk op gebieden als duurzaamheid, invulling voormalige hockeyveld, bouwplan-
nen van de gemeente, etc. Ook onderwerpen die door bewoners worden aangedragen kun-
nen leiden tot een wijkavond. 
Het aantal van vijf is ook gebruikt ter onderbouwing van de aanvraag voor subsidie bij de ge-
meente Rheden. 

c. Algemene opmerking naar aanleiding van het beleidsplan: 
Voorgesteld wordt om samen te werken met de werkgroep 'Duurzame Veluwezoom' van het 
IVN Oost-Veluwezoom voor diverse onderwerpen. 
Het bestuur neemt deze suggestie graag over. Op korte termijn neemt het bestuur contact 
op om na te gaan hoe die samenwerking kan worden ingevuld. 

De voorzitter stelt vast dat er verder geen bezwaren tegen of aanvullingen op het conceptbe-
leidsplan 2022 zijn ingebracht. Het plan is, rekening houdend met de voorgaande opmerkin-
gen, aanvaard. 
 

4. Begroting 2022 
De voorzitter stelt vast dat geen bezwaren tegen of aanvullingen op het conceptbeleidsplan 

2022 zijn ingebracht. Het plan is daarmee aanvaard. 
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5. Contributie 2022 als bedoeld in artikel 12 van de statuten. 
De leden hebben geen bezwaar tegen het voorstel van het bestuur om, gegeven het ge-

raamde evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven in de Begroting 2022, de contributie voor 

het lidmaatschap van cv D-W voor 2022 vast te stellen op € 0,00.  

De contributie voor 2022 wordt daarom vastgesteld op € 0,00. 

 

6. Verdeling bestuursfuncties als bedoeld in artikelen 13, lid 1 en 13, lid 8 van de statu-
ten: 
De taakverdeling binnen het bestuur voor 2022 luidt als volgt:  

• Frans Reynders Voorzitter 

• Petra Boender Secretaris/penningmeester met als bijzonder aandachtspunt de web-
site 

• Wim Burgmeijer Lid met als bijzonder aandachtspunt het voormalige hockeyveld 

• Gerhard Heerink Lid met als bijzonder aandachtspunt de activiteiten in het kader van 
de Werkgroep Duurzaam Dieren-West 

• Henk de Zwart Lid met als bijzonder aandachtspunten het beheer van de website 
en de administratie 

De leden hebben geen opmerkingen of aanvullingen in relatie tot dit agendapunt naar voren 
gebracht. 
 

7. Vergoeding bestuur als bedoeld in artikel 13, lid 4 van de statuten. 
Het bestuur maakt in 2022, behalve voor gemaakte onkosten, geen aanspraak op een ver-
goeding. 
Dit voorstel is door de leden voor kennisgeving aangenomen.  
 

8. Door de algemene ledenvergadering vast te stellen bestuursbesluiten als bedoeld in 
artikel 17, leden 5 en 6 van de Statuten. 
Het bestuur heeft de volgende onderwerpen voorgelegd aan de leden: 
a. Lid 5: het bestuur stelt voor om de Werkgroep Duurzaam Dieren-West te integreren in de 

activiteiten van cv D-W. 
b. Lid 5: het bestuur heeft met de gemeente Rheden afspraken gemaakt voor een regelma-

tig overleg over de gang van zaken en het consulteren van cv D-W over aangelegenhe-
den die van invloed zijn op de wijk en haar bewoners.  

c. Lid 6: het bestuur heeft geen besluiten genomen die betrekking hebben op de exploitatie 
van juridische entiteiten waarvoor de toestemming van de algemene ledenvergadering is 
vereist.  

Door de leden zijn tegen deze onderwerpen geen bezwaren ingebracht. De ALV stemt daar-
mee in met deze bestuursbesluiten.  

 
9. Benoeming kascommissie voor 2021 conform artikel 12 HHR 

De commissie bestaat uit 3 leden, waarvan 1 lid reserve.  De leden wordt gevraagd zich via 
een reactie op deze agenda aan te melden als lid voor de kascommissie. 
Naar aanleiding van de oproep heeft geen van de leden zich beschikbaar gesteld om zitting 
te nemen in de kascommissie. Het bestuur zal daarom leden benaderen met het verzoek om 
lid te worden van deze commissie. 

 
10. Overige besluiten of voornemens die toestemming ALV vereisen 

Het bestuur meldt dat, behoudens de hiervoor genoemde en door de ALV aanvaardde voor-
stellen, geen besluiten zijn genomen en voornemens bekend zijn die de instemming van de 
ALV vereisen. 
Deze mededeling is door de leden voor kennisgeving aangenomen. 
 

11. Rondvraag. 
Bij de ingekomen stukken zijn geen punten voor de rondvraag aan de orde gesteld.  
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de via e-mails of elektronisch gehouden vergadering. 
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Vastgesteld op .. …..  2022 
 
De voorzitter      De secretaris 
 
 
 
w.g. Frans Reynders     w.g. Petra Boender 
 

 Besluitenlijst ALV 14 december 2021 

Nr Datum Wat Afdoening 

1.  14-12-21 Toezenden het definitieve verslag ALV voorjaar 2021  

2.  14-12-21 Aanpassen zin in Beleidsplan in relatie tot winstoogmerk Aangepast 

3.  14-12-21 Contact leggen met de werkgroep 'Duurzame Veluwezoom' van het 
IVN Oost-Veluwezoom 

 

 


