Aanwezig
Opening
Mededelingen
Agenda
1. Goedkeuring notulen vorige ALV
Te vinden op warande.net
2. KasCom verslag
Rapportage Kascontrolecommissie boekjaar 2013
Op 16 november 2015 heeft de Kas controlecommissie de boeken
van kalenderjaar 2013 gecontroleerd.
De commissie is geen afwijkende en/of opmerkelijke transacties
tegengekomen. Eén bedrag in 2013 is dubbel overgemaakt maar dit is
tijdens het controleren van de boeken meteen geregeld.
De Kascom constateer wel dat de rekening bij ABN-AMRO erg duur is
terwijl er nauwelijks betaalverkeer via deze rekening loopt. Daarom
adviseert de Kascom het woonbestuur het nut van deze rekening in
overweging te nemen.
De Kascontrolecommissie,
25-11-2015
3. Update Wombat
a. Nieuwe cursussen gaan gevolgd worden (barpersoneel)
b. Personele wijzigingen, nieuwe aanwas gewenst
4. Decharge
Rob Kemperman als voorzitter, Ad Reniers als penningmeester
(Verantwoordelijk tot 2014. Duiding KasCom sluit zijn verantwoordelijkheden als
penningmeester af zodat hij nu officieel uit deze taak kan worden ontheven.)

5. (Her)verkiezingen
a. Ad Reniers
Afgelopen jaren zeer actief als penningmeester & secretaris, opteert voor een
termijn als voorzitter
b. Huub Brandsma
Afgelopen periode actief geweest als penningmeester, wil dit met copenningmeester nog een bepaalde periode voortzetten. Daarnaast het technisch
beheer van website en mail.
c. Lianne Blondeau
Nieuw bestuurslid, wenst rol secretaris te vervullen.
“Eind 2011 ben ik op de Warande komen wonen in verband met mijn
studie Communicatie & Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht. Van
2012 t/m 2014 ben ik actief betrokken geweest bij de Wombat, maar helaas
moest ik dat destijds naast me neerleggen omdat ik er te weinig tijd voor had.
Inmiddels is mijn behoefte om me in te zetten voor jullie als medebewoners

weer sterk toegenomen. Daarom stel ik me nu verkiesbaar om het
woonbestuur te versterken in de rol van secretaris.”
d. Koen van Riessen
Nieuw bestuurslid, wenst rol co-penningmeester te vervullen. De rol van
penningmeester vervulde hij tevens bij Wombat.

Functie-omschrijving in het kort
● Voorzitter
○ Gespreksleider ALV, alsmede Algemeen en Dagelijks Bestuur.
○ Leidt communicatie in de richting van SSH
○ Leiding nemend in communicatie met Boks
○ Verdeling binnenkomende mail, zij het van bewoners, danwel SSH of
andere partijen.
● Secretaris
○ Communicatie richting bewoners, in samenwerking met voorzitter.
○ Sleutelbeheer
○ Verantwoordelijk voor sociaal jaarverslag
○ Notulering vergaderingen ALV, AB & DB
● Penningmeester
○ Verantwoordelijk solide financieel beleid.
○ Verantwoordelijk voor financiële jaarverslagen.
■ In samenspraak met de diverse commissies de financiële
huishouding van de betreffende commissies

6. Commissies
7. Aankondiging financiële ALV
Eerder was er sprake van een financiële ALV, echter door tijdgebrek heeft het
bestuur moeten constateren dat hier geen geschikt moment voor kon worden
gevonden.
8. Wat verder ter tafel komt
Sluiting, incluis vaststellen volgende ALV

