Verslag openbare ledenvergadering Wijkraad Zuid maandag 16 april 2018.
Voor ons was dit de eerste keer dus ook wel een beetje spannend. We hadden een
prachtige opkomst van 40 stemgerechtigde leden! Een druk bezochte avond dus en boven
onze verwachtingen. Dus nogmaals bedankt voor de enorme aandacht! Het was voor ons
vooral belangrijk het jaar 2017 af te sluiten, zodat we fris en met een blik op de toekomst
2018 door kunnen zetten. We hebben uiteraard de Gemeente enorm bedankt voor het
waarnemen van onze financiën tot er weer een bestuur was. Tot nu toe zijn we als nieuw
bestuur vooral bezig geweest om een fundament op te bouwen en hier kunnen we nu mee
verder. We hebben Hans Schoenmaker uit de Heeze voorgesteld aan de Algemene
Ledenvergadering. Hij gaat voor drie maanden met ons meekijken en zitting nemen bij de
bestuursvergaderingen. Wil hij daarna aansluiten bij het bestuur, zal hij aspirant bestuurslid
met stemrecht worden, tot de volgende Ledenvergadering. We zijn erg blij met de eventuele
versterking. Naast Hans hebben we nog een aanmelding gekregen van iemand die interesse
heeft in de secretarisfunctie. Met deze persoon zijn we nog in gesprek. We zoeken nog
steeds mensen voor de functie algemeen bestuurslid, zodat we met minimaal vijf mensen
een bestuur kunnen vormen. Wilt u meer informatie of met ons in gesprek? Laat het ons
vooral weten: info@wijkraadapeldoornzuid.nl of kijk even op onze website:
www.wijkraadapeldoornzuid.nl We hebben de vergadering afgesloten met een presentatie
van Michiel Roemer van Buurtstroom. Dit ging over de Zonnepanelen die op Dok Zuid zullen
komen en waar u als bewoner van Zuid eventueel gebruik van zou kunnen maken. Wilt u
daar meer informatie over? Kijk dan op http://buurtstroom.de-a.nl Daarna was er nog even
tijd voor een hapje en een drankje en konden we nog even na kletsen over de avond. We
kijken er met een goed gevoel op terug, we hopen jullie ook.
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