
Verslag VMER dd 1 juli 2020   

Aanwezig: Betty Hover, Rob Reijnders, Mimy Erens, Andries Gilde (notulist)   

Afwezig met kennisgeving: Frank Halder, John Thijssens, René Wigny   

  

 Betty: 

Er worden geen nieuwe agenda punten toegevoegd. 

De schoonmaak door Rions wordt besproken. De rekening bedraagt 12.5/put. De putten in de 

brandgangen zijn met de hand gedaan. Ook al is er een putschep aanwezig, het is fijn als dit door Rions 

gedaan wordt omdat er anders onduidelijkheid kan komen wie daar verantwoordelijk voor is, gelijk 

schoonmaak terrein. 

De volgende keer zal iemand van het bestuur Rions opvangen zodat onduidelijkheid voorkomen wordt. 

 Rob: 

Lampvergoedingen. Er is contact geweest over de lampvergoeding nadat er een email over was 

ontvangen dit is recht gezet met betrokkene. De “lamp eigenaren” zullen per email benaderd worden 

zodat overschrijving van de vergoeding geregeld kan worden. Hierin werkt de AVG tegen ons ivm 

dataopslag van individuen.   

  

Parkeer situatie Randwijk 

Het is te verwachten dat niet bevoegden vaker op het mandelig terrein zullen parkeren. Daarnaast is het 

zo dat de beschikbare plaatsen sociaal gebruikt moeten worden. Maximaal 1 auto per adres omdat 

bewoners in de appartementen geen eigen voorziening hebben. Parkeren voor een garage (eigen of 

anders) moet voorkomen worden omdat het uitrijden van garages bemoeilijkt wordt. Over dit laatste is 

een serieuze email ontvangen met krachtige bewoording. 

  

Andries: 

Omdat de overheid de samenscholings regels heeft versoepeld vanaf 1 juli kunnen we een ALV gaan 

plannen. Na beraadslaging luikt het verstandig om deze te plannen in de week van 7 september. Het 

bestuur zal na de zomer de vergadering voorbereiden en een agenda opstellen. De bewoners krijgen de 

agenda met verzoek punten aan te dragen. Hier zal twee weken voor staan. Dit alles onder voorbehoud 

van verdere ontwikkelingen. 

Punten kunnen zijn. 

Fysieke installatie bestuur 

Presentatie Pro/con slagboom vs vervanging beugels (update offertes)  

Informeren mandelig bezit met rechten en plichten    



  

Allen: Nieuwsbrief juli 

Stand van zaken; leden aantal, oproep om lidmaatschap ook te betalen, oproep tot sociaal parkeren.   

  

Volgende vergadering: na app overleg 24 augustus ALV 15 september. 

  

 

 


