
Notulen Bestuurlijk Overleg (BeO) Coöperatie BenedenBuurt i.o. 

Datum: 8 mei 2018, 19.00 uur 

Locatie: Ons huis 

Aanwezig: Wanka Lelieveld, Nel Tiemens, Paul Goedhart, Rita van Biesbergen, Theo de Bruijn, Gera 

de Bruijn, Ronald van Dokkum, Jan Jansen, Stan Smulders, Annelien van der Meer (notulen) 

 

1. Opening door Wanka en daarna overgenomen door Theo. De vergadering heeft voorkeur 
voor een technisch voorzitter. Theo pakt vanaf dat moment deze rol op en probeert na elk 
agendapunt een conclusie te trekken en de beslissing/keuze van de vergadering weer te 
geven 
 

2. Vaststelling agenda – geen aanpassingen 
 

3. Notulen vorige vergadering (24 april 2018) :  
Opmerking bij punt 7, 4e bolletje: dit gaat over punt daarvoor 
Laatste zin wordt: Uiteindelijk is ervoor gekozen om dit in samenspraak met het bestuur bij 
de werkgroep communicatie neer te leggen. 
 
Met deze aanvullingen worden de notulen vastgesteld. 
Notulen 10 april: worden ook goedgekeurd 

4. Mededelingen worden beperkt gehouden vanwege punt 8) 
 

5. Ontwikkelingen worden beperkt gehouden vanwege punt 8) 
 

6. Financiën: Annelien bereidt een A4-tje voor met overall overzicht om te bespreken in 
volgende bestuursvergadering. 
 

7. a) er zijn nu 4 bestuursleden bijgekomen: Nel, Ronald, Jan, Robert-Jan 
b) statutenwerkgroep heeft vragen/opmerkingen aangepast 
 
coöperatie expert kijkt er nu naar, kosten 890 euro + 1400 voor passeren;  

vergadering vindt dit te veel; er moeten meerdere offertes gevraagd worden | 2e offerte 

wordt aangevraagd bij Smit Moorman  

ingekomen 7c) mail aan Gijs Linthorst: omdat hij een intentie verklaring van ons wilt, maar 

wij ons nog niet willen vastleggen heeft Theo een mail opgesteld waar | signaal naar Gijs: 

geen verplichtingen maar ook niet suggestie wekken dat hij het later wel wordt 

8. Aanvulling bij Scope punt G:  moet het een coöperatie zijn ja of nee ? 
 eerste offerte 
met mogelijkheid voor A4-tje met uniek sellingpoint 
daarna aanscherpen en definitieve uitvraag 
 

Grootste deel van de bijeenkomst is de presentatie van het PvE documenten, 
Een helder verhaal gepresenteerd door Jan Jansen namens de techniekgroep 

 
Gera maakt notities van de opmerkingen om die daarna in het PvE aan te kunnen passen. 
 



9. Maandag is er overleg geweest MarieJose , Gertrude, Sanne, Theo, Wanka, Rita over: 
hoe bijeenkomst in elkaar zetten / manier waarop 
plan nu: mensen informeren in korte sessie 20 minuten , Theo over coöperatie, directeur 
woningstichting, Sanne of wethouder 
Daarna: forum belangrijkste in vraag en antwoord sessie revu laten passeren,  

speelse manier van presenteren door werkgroepleden 

Wordt vervolgd in volgende bestuursvergadering 

10. Planning wordt ter kennis aangenomen 
 

11. W.v.t.t.k niets 
 

12. Rondvraag  

 i.v.m de bijeenkomst wijk van de toekomst op de volgende dinsdag, wordt de 
bestuursvergadering verplaatst naar maandag 14 mei 
 

13. Sluiting - 

 

 

 

 

 

 

 


