
Notulen ALV Leusden ZeT – 11 maart 2020

Aanwezig bestuur: Frits Ringers, Martijn Kleppe, Inga van Os, Marc Dohmen, Giovanna van den

Ham en Monique Disseldorp

Aanwezig leden: Mariska Stehouwer (CreaZeT), Rita Cloosterman (koffie-ochtend), Arie van

Wageningen (kas controle commissie 2018), Peter de Jong (kascontrole

commissie 2019), Liesbeth de Kleine (initiatief: wandelen en tekenen), Like

van der Ham Van Hulten (schoon Maximaplein), Kees vd Kar (kascontrole

commissie 2019), Jos van Zandwijk (koffie-ochtend), Kitty van Lochem, Geert

Jan Ijszenga, Siepke Heida (filmclub), Hans van Kuy (fiets APK) en Sjoerd

Opening

Bestuur stelt zich voor:

- Frits Ringers: secretaris

- Martijn Kleppe: voorzitter

- Giovanna van den Ham: communicatie

- Inge van Os: vrijwilligers

- Monique Disseldorp: penningmeester

- Marc Dohmen: Plaatsvervangend penningmeester

Mededelingen van het bestuur:

- Half 9 start ‘ Right to challenge’.

- 28 maart 2020 is Vier de Lente.

- gaZeT komt dit weekend, iets later ivm Vier de Lente editie.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag is globaal besproken. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

- organisatie Leusden ZeT

- activiteiten – de organisatoren die aanwezig zijn, vertellen over hun activiteit

o Koffie-ochtend - Rita: vaste kern van 10 tot 15 man. Willen graag uitbreiden.

Hulpvragen, bv huishoudelijke hulp en tuinman, worden onderling geregeld.

o Fiets APK - Hans: voor tweede jaar gehouden. Dit jaar minder aanloop. Dit hing

samen met het weer. 80% van de deelnemers waren ouders met kinderen. Groep 30

en 40 jarigen werden gemist. Hoe kunnen we die aanspreken?

o Schoon Maximaplein - Like: bestaat al weer 4 jaar. Leuke constante groep kinderen.

Maar we willen dat meer kinderen komen helpen en bewustzijn groeit. Hoe nu

verder?

Zijn gemiddeld 25 kinderen die 10 vuilniszakken vullen. Daarna worden ze beloond

met warme chocolade van Eten bij Dirk Zuid. Maximaplein blijft rommeltje,

ondernemers mogen meer helpen.



o creaZeT – Mariska: 2 kasten met materiaal in het Lab. 10 dames in leeftijd variërend

van 14 tot 70+.

o Filmclub – Siepke/Frits: nu even een pauze. Het opbouwen en afbreken van de

filmset vergde vel tijd, we hadden nog geen eigen materiaal. Het materiaal is nu

aanwezig. We hebben 2 tot 3 vrijwilligers nodig die dit willen oppakken.

- Communicatie: via website, facebook, twitter, instagram, buurtbord, Leuder krant, email

nieuwsbrief en gaZeT. De gaZeT wordt door vrijwilligers bezorgd. We denken nog aan een

narrowcastscherm maar realisatie is tot nu toe lastig, en staat daarom nu op laag pitje. Iedere

maand is er ook de activiteiten kalender. Deze wordt afgestemd met Maxima’s. Last minute

wijzigingen kunnen niet meer worden opgenomen. Houdt dan ook altijd facebook in de

gaten.

- Belangenbehartiging: School- en buurtplein is mooi voorbeeld. Initiatief is genomen door

groep ouders. Leusden ZeT heeft geholpen met de subsidie aanvraag.

Financieel jaarverslag 2019

Er zijn enige vragen over het jaarverslag naar aanleiding van de lay out. Korte uitleg:

- Pagina 3: inkomsten en uitgaven in 2019

- Pagina 4: resultaat 2019 tov begroting 2019

- Pagina 5: balans – status rekening en kasboek

- Pagina 6: begroting 2019 tov resultaat 2019 en begroting 2020

Na de uitleg is alles duidelijk met het verzoek om volgend jaar de lay out aan te passen, hetgeen

toegezegd wordt door het bestuur.

Oordeel kascontrolecommissie:

Peter en Kees hebben geen inhoudelijke vragen. Ze hebben, net als de leden tijdens de ALV, vragen

gesteld over de lay out. Hiermee is de vaststelling van het financiële jaarverslag een feit. Kees en

Peter zijn gedechargeerd.

Nieuwe kascontrolecommissie

Kees van de Kar wil nog een jaar meewerken en ook Rita Cloosterman geeft zich op.

De ALV is akkoord dat de kascontrolecommissie voor 2020 bestaat uit Rita Cloosterman en Kees van

de Kar.

Beleidsplan 2020

Opgesteld voor de subsidie van de gemeente. Nadruk ligt op:

- Bekender worden van Leusden ZeT. Met name bepaalde groepen meer betrekken.

- Fysieke aanwezigheid. We hebben nu een eigen ruimte in Antares, het Lab. Nu kunnen we

het Lab huren. Maar hoe verder als de subsidie wegvalt? Een ding is zeker, een dergelijke

ruimte is zeer gewenst.

- Bewonersinitiatieven voortzetten en uitbreiden. Bv de kledingruilbeurs.

- Verkenning business model. De contributie is geen vetpot. Hoe kunnen we aan andere

inkomsten komen?

Tijdens ALV ook besproken dat er nog meer vraagstukken spelen:



- Hoe gaan we om met leden die niet in Leusden Zuid wonen? Bv. Lid worden om mee te

kunnen doen aan een activiteit.

- De bestuurstermijnen lopen vrijwel gelijk af. Het bestuur gaat hiervoor eerst onderling met

elkaar in gesprek om te bezien of en welke bestuursleden door willen gaan of willen stoppen.

Rondvraag

Rita: filmclub moet er weer komen. Graag een Oproep plaatsen!

Hans: geeft aan te willen helpen met de filmclub. Frits gaat contact opnemen met ‘oude’

filmclub

Compliment: gaZeT ziet er goed uit. Zou ook bij nee nee stickers bezorgd moeten worden.


