
 
 
Verslag ALV Bobo d.d. 11 april 2018 
 
Opening 
 
Fred opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er staan een aantal foutjes in de uitnodiging en agenda.  De datum moet zijn 11 april 2018.  
 
Vaststellen aantal stemgerechtigde leden 
Er zijn 23 leden aanwezig. 
 
Notulen 12 april 2017 
Ook in de notulen staat een foutje, Sjaan Dubbeldam moet zijn Sjaan Molendijk. 
Inhoudelijke opmerkingen zijn er niet. 
 
Ingekomen stukken  
Brief van de heer Hooimeijer inzake Botterlocatie. 
 
Jaarverslag voorzitter 
Toelichting mogelijke Roland voorzitter, wat onzeker geworden ivm mogelijk raadslidmaatschap.   
Discussie ivm voorzitterschap, maar er zijn geen bezwaren om het voort te zetten.  
Ook de puntenlijst tav Verbeterpunten Botterlocatie staat op website 
 
Bestuursverkiezing 
 
Martin Kapteyn aftredend en herkozen.  
Els Schaap aftredend en ook herkozen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.  
Applaus voor de nieuw herkozen bestuursleden. 
 
Exploitatie resultaat 
Zie bijgevoegde stukken.  
2018 
Tunneltje gerepareerd, gemeente Barendrecht betaalt de kosten van de kunstenaar. Bobo de 
materialen. 
Dit is een eenmalige reparatie, hierna doen we t niet meer.  Bedrag is ongeveer  505,00 euro.  
Er zal een permanente camera geplaatst worden. Ook drankgebruik wordt geregistreerd. 
 
De subsidie wordt weer aangevraagd, maar we moeten daar ook weer wat mee doen. Misschien ook 
nodig voor Botterlocatie en energietransitie om eventueel juridische bijstand te verkrijgen. 
Zijn er ideeën voor een burgerinitiatief of juridische kosten. Wordt op teruggekomen in agenda punt 
11a. 
Aan de penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend. 
De Kascontrole commissie bestond uit Piet Fial en Peter van Ginkel.  
 
 



Begroting  
De begroting wordt akkoord bevonden. 
 
Agenda punt 11 a 
Architect maakt een voorontwerp en wordt zodra dat gereed is met de bewoners besproken. 
Er is nog geen architect aangetrokken. Er is weinig over te vertellen.  
Trapveldje is niet goed ingezaaid. Welk grasmengel beetje egaliseren.  
Er ontspint zich een discussie over de invulling van de Botterlocatie. Het aantal sociale huurwoningen 
wordt teveel bevonden.  
Gebrek aan middenhuur woningen. 
 
Rondvraag 
Mw. Slowinska 
Snoeien wordt niet goed gedaan, te veel bomen worden gemaaid, bomen zijn begroeid met klimop. 
Bomen gaan dood. Graag met Vermaat overleggen. 
Mw. Woestenburg 
Fietspad ligt vol met takken op Buitenlandsebaan. Er moet regelmatiger geveegd worden. Ligt ook 
vol bij de putten.  
Corina van Oorschot 
Van het gas af, hoe gaan we daar mee om. De meningen lopen erg uiteen, er moet een realistische 
oplossing komen. Die is er voorlopig nog niet. 
Ga isoleren en neem bijvoorbeeld zonnepanelen.  
Adri Hage 
Subsidieregeling gebruiken om speelpleintjes op te knappen. Misschien kan dat ook door de 
gemeente opgenomen worden.  
Mw. Fial  
tafeltennistafel staat er maar wordt niet gebruikt, speelpleintjes. 
 
BESLUIT: subsidie voorlopig reserveren voor eventuele juridische kosten. Vergadering is het hier 
unaniem mee eens.  
 
Sluiting  
Om 21.17 uur sluit Fred de vergadering en dankt alle leden voor hun inbreng en aanwezigheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


