Algemene Ledenvergaderingen 24 juni 2015
Tramstraat 31
4371 BW Koudekerke

Aanwezig: Lilianne Reijnhoudt-Dieleman, Westkapelle , Hanneke Geljon, Biggekerke, Marina
Geelhoed, Kamperland, Carolina Bottenberg, Biggekerke, Bianca Bijkerk, Grijpskerke, Arjan
Verstijnen, Veere, Biggekerke, Cees de Smit, Meliskerke, Patrick Harting, Koudekerke, Lenno
Louwerse, Grijpskerke, Piet de Nooijer, Zoutelande, Carla Koole, Biggekerke, Annelies van Leerzem,
Grijpskerke, Minka Holtes, Vrouwenpolder, Theuny Flikweert, Vrouwenpolder, Ruud van Leerzem,
Veere, Kees Marinissen, Westkapelle, Jacco Onderdijk, Serooskerke, Agnes de Jong
Afwezig met kennisgeving: fam. Wisse Biggekerke, Jessica Pattipeiluhu, Koudekerke, Martien le
Clercq, Koudekerke, Sjaac Verelst, Kamperland.

Verslag

1. Opening door de voorzitter Cees de Smit Cees leest voor uit Marcus 4: 1- 10 De gelijkenis
van de zaaier.
Verder zet Cees uiteen dat tijden en manieren van geloofsbeleving veranderen, maar dat wij
het belangrijk vinden om onze kinderen de verhalen uit de Bijbel mee te blijven geven.
Agnes laat vervolgens de Bijbels zien die de kinderen uit groep 8 van onze scholen
meekrijgen bij het afscheid. De voorzitter feliciteert Sjaac Verelst met zijn 40 jarig
ambtsjubileum op 25 juni en spreekt zijn waardering uit voor zijn werk en inzet al die jaren
en zijn, nog altijd aanwezig, grote enthousiasme.
2. Notulen ALV 11 juni 2014
Geen opmerkingen of vragen. De notulen worden vastgesteld door de vergadering.
3. Leden toezichthoudend bestuur: geen wijzigingen.
4. Bestuursverslag en jaarverslag 2014 inclusief de accountantsverklaring /verslag.
Agnes geeft een toelichting op de verslagen. Deze zijn in de diverse geledingen reeds
uitvoerig besproken. Met de accountant is het accountantsverslag doorgesproken. Daarbij
aanwezig namens het toezichthoudend bestuur waren Cees de Smit (voorzitter) en Arjan
Verstijnen (penningmeester).
Beide verslagen worden door de vergadering vastgesteld.
Agnes spreekt haar dank uit richting Janny van Sluys!

5. Rondvraag.
Familie Wisse heeft schriftelijk 4 vragen ingediend aangaande de nieuwbouwplannen
voor Biggekerke. De vragen worden een voor een doorgenomen. Agnes zal de antwoorden
mailen naar de familie Wisse.*
Er zijn verder geen vragen.
6. De voorzitter sluit de vergadering en dank iedereen voor haar / zijn aanwezigheid.

*Vragen
1. Stand van zaken nieuwbouw Biggekerke
Er is een raadsbesluit van oktober 2014: gemeente stelt in 2016 budget
beschikbaar voor nieuwbouw MFA (multifunctionele accommodatie) te
Biggekerke. December 2014 – juni 2015: onderzoek door de gemeente naar de
wijze van finaciering en de door Primas gewenste samenwerking met de
woningbouwcorporatie (Woonburg). Op 25 juni volgt een gesprek tussen de
gemeente Veere en Woonburg.
2. Voortgang bespoedigen: Een en ander verloopt volgens planning. Budget in 2016
beschikbaar. Er is al een raamplan beschikbaar. Nadere invulling / aanvulling volgt
zodra duidelijk is wie de regie gaat nemen.
3. Aanmeldingen vanuit Meliskerke: Er komt 1 leerling tijdelijk naar Zoutelande in
verband met gezinsproblematiek. De moeder van de leerlinge was oud-leerling
van de school. Dat is de reden. Verder geen aanmeldingen.
4. Bekendmaking: Er komt een gezamenlijke nieuwsbrief (school – PrimasDorpsraad – stichting Dorpshuis). Daarin steeds de actuele informatie. Er wordt
geflyerd en e.e.a. komt op de websites. Ouders van kinderen en de Dorpsraad uit
Meliskerke krijgen de nieuwsbrief ook.

