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Notitie d.d. 12 november 2022 

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

Van : Bestuur 

Inzake : Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 24 november 2022 

Bijlagen : 5 (1a., 1b, 2. 3 en 4) 

 

A. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Co-
operatieve Vereniging Dieren-West u.a. (cv D-W). 
Deze vergadering wordt gehouden op 24 november 2022 om 19.30 uur in de Veluwse Poort, 
Adm. Helfrichlaan 89 (voormalig PolySport). Inloop vanaf 19.00 uur.Koffie en thee staan klaar. 
 

B. Agenda 
 

1. Opening (inclusief vermelden leden die zich hebben afgemeld) 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Verslag voorjaarsvergadering d.d. 12 mei 2022 – zie bijlagen 1a en 1b 
 

4. Beleidsplan 2023 – zie bijlage 2 
Toelichting: het bestuur stelt voor om het Beleidsplan 2023, gehoord hebbend de leden, vast 
te stellen.  
 

5. Begroting 2023 – zie bijlage 3 
Toelichting: het bestuur stelt voor om de begroting 2023, gehoord hebbend de leden, vast te 
stellen.  
 

6. Contributie 2023 als bedoeld in artikel 12 van de statuten 
Toelichting: het bestuur stelt voor om, rekening houdend met de inhoud van punt 3, de con-

tributie voor het lidmaatschap van cv D-W voor 2023 vast te stellen op € 0,00. 

 

7. Verdeling bestuursfuncties als bedoeld in artikelen 13, lid 1 en 13, lid 8 van de statuten 
Toelichting: het bestuur heeft de taken als volgt verdeeld: 
 

• Wim Burgmeijer Tijdelijk voorzitter met als bijzonder aandachtspunt het voormalige 
hockeyveld 

• Petra Boender Secretaris / penningmeester met als bijzonder aandachtspunt de 
website 

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

• Marc Heilen Lid met als bijzonder aandachtspunt het bevorderen van de betrok-
kenheid van de bewoners 

• Frans Reijnders Lid met als bijzonder aandachtspunt de sociale ontwikkelingen bin-
nen de wijk, waaronder de zorgverlening 

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

 
8. Vergoeding bestuur als bedoeld in artikel 13, lid 4 van de statuten 

Toelichting: het bestuur maakt, behalve voor gemaakte onkosten, voor 2023 geen aanspraak 
op een vergoeding.  
 

9. Door de algemene ledenvergadering vast te stellen bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 
17, leden 5 en 6 van de Statuten 
Toelichting:  
a. Lid 5 – goedkeuring van bestuursbesluiten: Solarparking Het Nieuwland – zie bijlage 4. 
b. Lid 6 – besluiten genomen die betrekking hebben op de exploitatie van juridische entitei-

ten waarvoor de toestemming van de algemene ledenvergadering is vereist:  
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het bestuur heeft dergelijke besluiten niet genomen. 
 

10. Lopende activiteiten 
a. De ontwikkelingen binnen cv D-W zijn toegelicht in het Beleidsplan – zie bijlage 2. 
 
b. In de najaarsvergadering van 2021 is gemeld dat het bestuur met de gemeente Rheden 

afspraken gemaakt heeft voor een regelmatig overleg over de gang van zaken en het 
consulteren van cv D-W over aangelegenheden die van invloed zijn op de wijk en haar 
bewoners. Als uitvloeisel van deze afspraken is de Werkgroep Duurzaam Dieren-West 
(WDDW) betrokken bij de ontwikkeling van het WUP. 
 
In de voorjaarsvergadering van 2022 is gemeld dat de rol die WDDW vervult namens cv 
D-W niet kon worden waargemaakt en besloten heeft die rol voorlopig niet langer te ver-
vullen (zie bijlage 1a van deze agenda onder punt 4a). 
 
Naar aanleiding van deze situatie heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Rhe-
den. In de wijkavond op 20 oktober 2022 heeft het bestuur een toelichting gegeven op de 
stand van zaken. 
 
Ter vergadering wordt de stand van zaken ten aanzien van de betrokkenheid van cv D-W 
toegelicht.  

 
11. Rondvraag 

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

12. Sluiting 

*** 

 

 

 

 

 
 


