
verslag jaarlijkse ledenvergadering Oterleker gemeenschap

datum woensdag 14 mei 2019 

Aanwezig: Rob Hilberts, Huub Hoogeveen, Thera Koetsier, André Doeschot, Corrie Doeschot, 
Theo Denkers, Annie Heinis, Willem Hassefras, Gabrie Geelof, Nico Bakker, Karin Helmhout, 
Herman Sierag.

Afwezig met bericht: Jantine, fam. Langeveld en fam. De Groodt.

Herman opent de jaarlijkse ledenvergadering 

De notulen van de ledenvergadering 30 mei 2018 worden door de aanwezige leden vastgesteld.

Herman doet als secretaris mondeling het secretarieel verslag 2018-2019 en benoemd daarbij de 
volgende onderwerpen:

 De kookavonden worden negen keer per jaar georganiseerd en zijn een groot succes, er zijn 
zelfs wachtlijsten. De recepten staan op onze website.

 Het repaircafe heeft in het voorjaar drie keer plaatsgevonden, er zijn diverse reparaties 
verricht. Komende winter weer.

 De herbestrating van de Dorpsstraat is  bijna klaar en ziet er mooi uit. De grondwaterstand 
baart nog zorgen, er worden metingen verricht, er is een bewonersbijeenkomst geweest en er
is een brief aan gemeente verstuurd waarin de zorgen zijn verwoord, naar aanleiding hiervan
is het bestuur op 15 mei uitgenodigd voor een gesprek met een wethouder.

 Onder de aandacht wordt gebracht dat op de website (www.Oterlekers.nl) recepten van de 
kookavonden zijn te vinden en ook een grote serie oude foto’s van Oterleek.

De financiele situatie:
Het financieel verslag 2018 wordt uitgedeeld, besproken en akkoord bevonden en aan de 
kascontrolecommissie wordt decharge verleend. De kascontrolecommissie voor komend zal 
zal bestaan uit de leden; Thera Koetsier en Corrie Doeschot. 
Aandachtspunt voor de financiële situatie is dat er op dit moment op jaarbasis ongeveer 
1000 euro verlies wordt gedraaid en dat er nog wel een aantal bezwaren tegen de WOZ 
aanslagen van afgelopen jaren lopen.

De samenstelling van het bestuur wordt doorgenomen;
Volgens het aftreed schema is Jantine aftredend en zij heeft aangegeven zich herkiesbaar te 
stellen, zij wordt herkozen.
Karin heefthet afgelopen jaar het bestuur verlaten.
Als nieuw bestuurslid wordt Gabri Geelof verwelkomt en gekozen.
De functie van voorzitter is nog steeds vacant.
Evenals het beheer Woeste Hoeve?

Wat verder ter tafel komt en de rondvraag;
Corrie geeft aan dat alle kookavonden dit jaar al volgeboekt zijn.
Annie vind het groenbeheer van de gemeente in het dorp slecht.

Herman sluit de jaarlijkse ledenvergadering af.

http://www.Oterlekers.nl/

