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Verslag algemene leden vergadering  10 oktober 2021 

 
 
Aanwezig: 31 leden en 5 bestuursleden 

 
1. Opening: Voorzitter de Hr. Stoop opent om 19.30 de vergadering. Heet de 

aanwezige leden welkom en is blij met de goede opkomst. Legt even de regels 
van de vergadering uit, zodat deze ordelijk zal verlopen. Vraagt de vergadering 
staande en met een ogenblik stilte de 3 overledenen van 2021 te gedenken. 
Hierna worden ook de leden die verhuisd zijn of opgezegd hebben en de 
nieuwe leden vermeld. 
 

2. Ingekomen stukken: Afberichten van de heer Kuipers (73) en Mevr. Andrea 
(69) 
 

3. Verslag algemene leden vergadering 10 oktober 2021: Secretaris vraagt de 
vergadering of er naar aanleiding van het verslag nog vragen zijn. Hr. Rot (80): 
Vindt het vermelde over de benoeming kascommissieleden niet juist. Hij had 
duidelijk in de vergadering van 2020 gezegd dat het bestuur geen 
kascommissieleden mag benoemen, dit dient door de leden in de ALV te 
geschieden. Dit staat vermeld als artikel 7 lid 7 in de Statuten van de 
vereniging. Secretaris antwoordt dat hij meende de kern van het gesprek goed 
weer te geven en zal alsnog in het verslag van deze vergadering het door het 
bestuur  ongereglementeerd benoemen van een kascommissielid vermelden. 
Reden temeer voor het bestuur om ook in gevallen waar kascommissieleden 
uitvallen goed naar de statuten te kijken hoe te handelen. Hr. Zwart (134) Over 
een uitschuifbare trap aan het einde van de brandtrappen op de 1e etage. 
Hierover zijn eerder  vragen gesteld. Voorzitter antwoordt dat hij dit al eens 
eerder met Parteon opgenomen heeft, maar mogelijkheden zijn er niet. Wel 
heeft hij met Parteon opgenomen om een calamiteiten-oefening te houden op 
het complex, waarbij Politie en Brandweer een zo echt mogelijke situatie van 
een calamiteit zullen nabootsen. Hierbij zullen dan ook evacuatiesituaties 
worden nagespeeld en komen vanzelf de brandtrap pericelen tevoorschijn. 
Hierover komt nader bericht. Verder waren er geen vragen meer uit de 
vergadering en wordt het verslag goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag 2021: Geen opmerkingen het verslag wordt goedgekeurd. 
 

5. Bestuursmededelingen:  Voorzitter: Van diverse leden is de vraag naar voren 
gekomen om een AED te (laten) plaatsen. Dit is reeds eerder ter sprake 
gekomen, maar een AED en de bijbehorende opleiding  moet dan door de 
vereniging bekostigd worden. Ook is van belang dat er bewoners zijn die de 
AED bij calamiteiten kunnen en willen bedienen. In de hierop volgende 
discussie wordt ook opgemerkt dat er ook mensen zijn die niet gereanimeerd 
willen worden. Het bestuur zal een en ander uitzoeken wat betreft kosten en 
evt. plaatsing op het complex. Jeu de Boules baan: De baan wordt hersteld, 
kosten voor rekening Parteon. 
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Jaarfeest: Op 27 augustus in de binnentuin met BBQ. Wordt verzorgd door 
WK Catering uit Purmerend. Alles wordt door hen geregeld, tent, tafels en 
stoelen. Wij zaanstromers zorgen voor een goed humeur. Bustocht: Voor de 
bustocht op 28 april hebben zich 38 personen opgegeven. CV-ketels: In de 
meerjarenbegroting van Parteon is vermeld vervanging cv-ketels in 2025. Het 
bestuur heeft Parteon gevraagd hoe zij dit in het kader van de verduurzaming 
(van het gas af) willen invullen. Is het mogelijk om andere types verwarming 
bv hybrideketels te plaatsen. Uit de vergadering komt ook de suggestie om 
over te gaan op elektrisch koken. Dit is uit veiligheidsoogpunt beter in 
seniorencomplexen. Er is een afspraak gemaakt met Parteon en Gasservice 
om in de komende maanden ter plekke de mogelijkheden te bekijken. 

  
 6:  Financieel verslag 2020 en begroting 2021. 

 Penningmeester vraagt de vergadering of de bijgeleverde financiële stukken 
duidelijk zijn  en of hierover nog vragen zijn. Er waren geen vragen over het 
verslag en de begroting zodat beide goedgekeurd worden. 
 
7. Verslag kascontrole commissie: 
Namens de kascommissie ( de heren  B. van Dijk en J. Tomas) brengt de heer 
Tomas verslag uit.  Maakt de penningmeester een compliment over de keurige 
manier waarop de boekhouding gevoerd wordt. Heeft samen met de heer van 
Dijk de controle minutieus verricht en niets onregelmatigs gevonden.  Vraagt 
de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.  
 
8. Benoeming kascommissielid en reservelid jaarstukken 2021. 
De heer B. van Dijk is aftredend. Voor de controle van de stukken over 2022 
gaan de Heer Tomas en Mevrouw Rijkenberg optreden. Er word 1 reservelid 
gevraagd. Mevrouw Ornée stelt zich hiervoor beschikbaar. De vergadering 
gaat hiermede accoord. 
 
9: Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar  De heer A. Andrea,. Er 
hebben zich binnen de gestelde termijn geen tegenkandidaten gemeld. De 
heer Andrea wordt door de vergadering herkozen. 
 
10: Rondvraag: Hr. Zwart (134): Heeft na het vernieuwen van de motor van 
het ventilatiesysteem een probleem. De motor begint  zonder  aanleiding 
harder te draaien. Ook ’s nachts, dit is er storend. Hij vraagt het bestuur dit bij 
Parteon aan te kaarten en een oplossing hiervoor te laten vinden. Voorzitter 
antwoordt dat in de motor een sensor zit, die als bv het vochtgehalte in de 
uitgezogen lucht te hoog is, de motor harder laat draaien. Bijvoorbeeld tijdens 
het koken of douchen.  Dit moest de bewoner voorheen handmatig doen dmv 
de schakelaar in de keuken. Hij vermoedt dat er een storing in de sensor zit en 
zal dit met Parteon opnemen. 
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 Hr. Weeteling (106): Heeft de Gemeente Zaanstad gebeld over het snoeien 
van de boom bij de fietsenstalling achter. De reden was dat de Gemeente zelf 
geen actie onderneemt over het onderhoud van de tuintjes lang het water. En 
inderdaad na zijn telefoontje is de boom gesnoeid.. Hij vraagt of het nodig is 
dat de bewoners zelf naar de Gemeente bellen om iets gedaan te krijgen rond 
om het complex. Voorzitter antwoordt dat dit via de complexbeheerder dient te 
gaan, dan is er meteen coördinatie over de  eventuele werkzaamheden. Hr. 
Tomas (137): Wil, mede namens de bewoners, het bestuur bedanken voor de 
vele werkzaamheden die zij voor de vereniging doen en vraagt de vergadering 
hiervoor met een applaus hun bijval te laten horen. Hr. Andrea (69): Vraagt een 
aantal vrijwilligers voor het zomerklaarmaken van het terras, de stoelen, 
banken en tafels soppen en de parasol weer op zijn voet te plaatsen. Het werd 
even stil maar na enig aandringen stelde de heer Rot en de dames van Dijk en 
van Leeuwen zich beschikbaar. Waarvoor dank. Algemene discussie: over 
vrijwilligers voor de kantinewerkzaamheden. Er zijn nog maar een beperkt 
aantal vrijwilligers hiervoor. Er is 1 aanmelding voor na de vakantie, maar we 
streven ernaar een wat bredere basis te hebben. Als alternatief blijft er niets 
anders over dat de clubjes uit hun clubje zelf de barbediening regelen. Graag 
kandidaten voor het kantinewerk opgeven bij de Voorzitter (de kantine-baas) 

   
 
11. Sluiting: Om 20.15 uur sluit de Hr. Stoop de vergadering en bedankt de 
leden voor hun aanwezigheid en positieve inbreng. 

 


