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Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk 

Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, 

schone, beheerde en gratis toegankelijke 

speelomgeving en zet zich in voor 

versterking van het saamhorigheidsgevoel 

in de wijk. 

Word lid en steun speeltuin de Bras! Meer 

info op onze website. 

Locatie: Kingstonstraat 1, Delft 

Website: speeltuindebras.nl 

E-mail: info@speeltuindebras.nl 

Facebook: facebook.com/speeltuindebras 

KvK: 40398712 

IBAN: NL39 INGB 0004 9391 40 

BESTUUR Juan Zondervan 

 Frans Ham 

ASPIRANTBESTUUR Nicole van de Merwe 

 Linda Blom 

TOEZICHTHOUDER Margo van de Merwe 

Speeltuin de Bras 

Algemene ledenvergadering 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 

Datum: woensdag 29 juni 2016 

Tijdstip: 19:30-21:00 

Locatie: Speeltuin de Bras 

Agenda 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Goedkeuring notulen ALV 2015 

(http://speeltuindebras.nl/wp-content/uploads/2015/06/ALV-verslag-2015.pdf) 

4. Sociaal jaarverslag 2015 

(http://speeltuindebras.nl/wp-content/uploads/2016/06/Jaarverslag-2015.pdf) 

5. Financieel jaarverslag 2015 met bevindingen van de kascommissie 

(http://speeltuindebras.nl/wp-content/uploads/2016/06/Jaarverslag-2015.pdf) 

6. Bijgestelde begroting 2016 

7. Begroting 2017 en benoeming kascommissie 2016 

8. Bestuur 2016/2017 

9. Overdrachtsdossier Juan 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

Toelichting op agendapunten 4 en 5 

Vragen naar aanleiding van agendapunten 4 en 5 kunnen tot uiterlijk vrijdagmiddag 24 

juni 12.00 uur schriftelijk (e-mail) worden ingediend bij de secretaris 

(secretaris@speeltuindebras.nl). De penningmeester zal in de vergadering de 

kascommissie 2015 voorstellen. 

Toelichting op agendapunten 6 en 7 

Aan de hand van het halfjaarlijks inzicht in de jaarrekening 2016 versus begroting 2016 

worden de plannen voor de begroting 2017 (vast te stellen in oktober 2016) aan de 

algemene ledenvergadering voorgelegd. 

Toelichting op agendapunt 8 

Het bestuur 2015/2016, op datum van de alv, is samengesteld uit: 

▪ Bestuurslid Juan (gekozen door de alv in 2014 en 2015) 

▪ Bestuurslid Frans (gekozen door de alv in 2015) 

▪ Aspirant-bestuurslid Linda (ingestroomd na alv 2015) 

▪ Aspirant-bestuurslid Nicole (ingestroomd na alv 2015) 

Frans heeft aangegeven zijn positie in het bestuur te willen continueren, conform de 

statuten artikel 9 lid 5. Juan stelt zich niet herkiesbaar en verlaat zodoende het bestuur. 

Linda en Nicole stellen zich niet verkiesbaar als bestuurslid. 

http://speeltuindebras.nl/
https://maps.google.nl/maps?q=52.024868,+4.355349&num=1&t=h&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=52.024917,4.355443&spn=0.000896,0.002642&z=19&iwloc=A
http://speeltuindebras.nl/
mailto:info@speeltuindebras.nl
https://www.facebook.com/speeltuindebras
mailto:juan@speeltuindebras.nl
mailto:frans@speeltuindebras.nl
mailto:nicole@speeltuindebras.nl
mailto:linda@speeltuindebras.nl
mailto:margo@speeltuindebras.nl
http://speeltuindebras.nl/wp-content/uploads/2015/06/ALV-verslag-2015.pdf
http://speeltuindebras.nl/wp-content/uploads/2016/06/Jaarverslag-2015.pdf
http://speeltuindebras.nl/wp-content/uploads/2016/06/Jaarverslag-2015.pdf
mailto:secretaris@speeltuindebras.nl?subject=N.a.v.%20ALV%2027%20mei%202015
mailto:penningmeester@speeltuindebras.nl
http://speeltuindebras.nl/statuten/
http://speeltuindebras.nl/statuten/
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Speeltuin de Bras 

Algemene ledenvergadering 

Tom (lid) heeft zich aangemeld als kandidaat voor bestuurslid. Zijn kandidatuur zal voor 

stemming worden voorgelegd aan de alv. 

Aanvullende kandidaten dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de alv schriftelijk, met 

vermelding van naam van de kandidaat, ondersteund door minimaal 2 leden (naam en 

handtekening) te worden ingediend bij het secretariaat via 

secretaris@speeltuindebras.nl. 

Toelichting op agendapunt 9 

Juan heeft aangegeven om voor een overdracht van de door hem verrichte bestuurstaken 

te zorgen, zodat het nieuwe bestuur voor sommige zaken niet opnieuw het wiel te laten 

uitvinden. Hiervoor zal Juan een overdrachtsdossier opstellen. Het overdrachtsdossier zal 

een lijst van zaken bevatten die uitgevoerd moet worden, dan wel aandacht moet krijgen 

om het bestuurswerk dat Juan tot aan de ALV uitvoert, over te dragen aan het nieuwe 

bestuur. Sturing op deze overdracht ligt bij het nieuwe bestuur. Juan stelt als voorwaarde 

dat de overdrachtsperiode – al dan niet volledig uitgevoerd – eind oktober 2016 eindigt. 

Doelstelling is om het overdrachtsdossier in de ALV aan het nieuwe bestuur te kunnen 

overhandigen, echter is dit wel afhankelijk van de complexiteit van het dossier. Het dossier 

wordt op de ALV inhoudelijk niet besproken. 

mailto:secretaris@speeltuindebras.nl

