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Notulen van de ALV van de belangenvereniging  
PHLT op 13 april 2019 
 
Plaats: Vergaderlocatie De Schildkamp te Asperen 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda. 
De voorzitter, dhr. W.M.M. van Kempen, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk 
welkom. Hij vraagt de aanwezigen om een minuut stilte in acht te nemen en leest daarbij de 
namen van de leden die ons de afgelopen tijd zijn ontvallen 
 
 
2. Notulen ALV 2018. 
De Notulen wordt vastgesteld met dank aan de notulisten. 
 
 
3. Rooster van aftreden bestuur. 
Niemand treedt dit jaar af. Henk Bakker trekt zich terug. Ad Buijng en Carolien Krouwel 
stellen zich beschikbaar binnen het bestuur. Zij worden met applaus gekozen als bestuurslid. 
Hun taken  binnen het bestuur: Carolien  is de lijn naar de commissie sport recreatie en Ad 
zal de contacten naar de ziekenhuizen gaan onderhouden. Verder zullen zij meewerken aan al 
de activiteiten die langs komen. 
 
4. Jaarverslag 2018. 
Op het jaarverslag mist het verslag van de hart en longspelen. Dit zal nog toegevoegd 
worden. Ook mist het verslag van de sportactiviteiten op Hoenderdaal te Driebergen. 
 
5. Balans en Jaarrekening 2018. 
Het doorlopen van de balans / exploitatierekening en toelichtingen passeert zonder 
opmerkingen vanuit de vergadering. De heer Albert van Leijen geeft toelichting op de 
stukken. 
 
6 Verslag van de kascommissie en decharge verzoek. 
De heer Gerard van Mourik leest het kascommissieverslag voor en overhandigt dit. De heer 
Gerard van Mourik neemt afscheid van de kascommissie. Naast Pieter Osnabrugge neemt de 
heer Guus van de Laan plaats in de kascommissie. 
 
De vergadering verleent het bestuur decharge over het boekjaar 2018. 
 
7. Plannen 2020 
Daaraan wordt toegevoegd de afspraken die gemaakt zijn door het bestuur. Deze zijn gemeld  
op het Lustrum. Door Ellen Dijkman wordt hierop ingegaan. Zij spreekt waardering uit voor 
de plannen: deskundigheid van buitenaf binnen halen, maar benadrukt, dat we elkaar nodig 
hebben. We moeten dat als vereniging uitdragen: samenhorigheid. 
Peter van Mourik merkt op dat er binnen PHLT aandacht moet komen voor problemen met 
Hypotheek en leningen. (deskundige uitnodigen) 
 
8. Begroting 2019. 
Zonder op- of aanmerkingen aangenomen.  
 
9. Rondvraag.  
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10. Sluiting  
 
 
Nella Luiten 
 


