
Actiepuntenlijst: 
 
Nr: Datum:  Omschrijving:      Status: 
1 14-04-2015 Brief aansprakelijkheid schrijven aan gemeente.  In behandeling 
2 14-04-2015 Deposito garantiestelsel uitzoeken.   In behandeling 
3 14-04-2015 Verflaag bekijken leuningen Turfberg   Afgehandeld 
4 19-04-2016 Offerte van Meijvogel mailen naar dhr. Braam  Afgehandeld 
5 19-04-2016 Spankabelrapportages op de website zetten  In behandeling 
6 19/04/2016 Notaris benaderen voor de splitsingsakten  In behandeling 
7 19-04-2016 Gesprek met kandidaatvoorzitter en verkiezing   Afgehandeld 

houden in de extra ALV 
 

Punt 1. Het bestuur is in gesprek met de gemeente over wie eigenaar is van wat en wie het 

onderhoud voor zijn rekening neemt. Het bestuur heeft een brief ontvangen van de gemeente 

waarin staat wat zij qua onderhoud op zich wil nemen. Deze brief is conform wat de HVMB heeft 

aangegeven in de demarcatielijst en het bestuur wil deze brief door de ALV laten bekrachtigen in de 

ALV van aankomend jaar. Dit punt is dus nog in behandeling. 

Punt 2. Door het bestuur zijn 3 extra spaarrekeningen geopend. De banken zijn: Moneyou 

(ABN/AMRO) SNS bank en ASR bank. We hadden al een spaarrekening bij de ING, waardoor we 

kunnen sparen tot € 400.000,- zonder een risico op verlies te lopen. Vraag aan de ALV of dit naar 

wens is. Als de ALV deze 4 banken onvoldoende vinden, dan moeten er nog meer spaarrekeningen 

geopend worden. Echter bij de andere banken moet je voor het openen van een spaarrekening ook 

een rekening courant openen met bijkomende kosten voor die rekening. Daar moet dan wel rekening 

mee gehouden worden. Zijn deze 4 spaarrekeningen voldoende? 

Punt 5. Dit moet nog gebeuren. 

Punt 6. De notaris is benaderd en hij gaat binnenkort weer machtigingsformulieren sturen voor 

wijzigen van de splitsingsakten. In voorbode daarop (mede omdat er veel nieuwe leden zijn die 

hiervan niet op de hoogte zijn) is door het bestuur bij de uitnodiging voor de ALV van 28-06-2016 een 

eerste brief meegestuurd als eerste uitleg over de veranderingen in de splitsingsakten. De notaris zal 

eind juni 2016 de machtigingsformulieren sturen naar alle mensen die nog een oude splitsingsakte 

hebben om deze aan te laten passen. 

Punt 7. Het bestuur heeft een aantal malen gesproken met Dhr Kempen en hij heeft toegezegd 

voorzitter te willen worden. In de extra ALV wordt een nieuwe voorzitter gekozen in agenda punt 3, 

waarbij het bestuur dhr. Kempen voordraagt, maar uiteraard kunnen anderen ook voorzitter worden. 

  

 

 

 

 

 


