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Beste medebewoners, 
 
ALV  Gisteren vond een Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege de corona-maatregelen in 
twee kleinere groepen, één in de ochtend en één in de middag. Er hebben verschillende 
stemmingen plaatsgevonden door middel van hand opsteken en één schriftelijke stemming. Na 
afloop van de middagbijeenkomst zijn alle stemmen geteld, gezamenlijk door twee leden en een 
bestuurslid. Hieronder vindt U de uitslagen.  
Wij verwachten in de loop van december de concept-notulen van de ALV bij u te kunnen bezorgen. 
 
Onderstaande cijfers zijn totalen van ochtend en middag.  
Het aantal aanwezigen was 40, het aantal machtigingen 36, dus in totaal 76 stemmen. 
 
De notulen van de vorige ALV op 25 november 2019 zijn met algemene stemmen goedgekeurd. 
Jaarrekening 2019: 68 voor, 8 tegen, goedgekeurd 
Begroting 2021: 64 voor, 12 tegen, goedgekeurd 
 
Motie van afkeuring van dhr. Linschoten: 9 voor, 67 tegen, afgewezen 
Bezwaar tegen uitbreiding bestuur:  23 voor, 53 tegen, afgewezen 
 
Verkiezing van mw. Bos tot bestuurslid: 49 voor, 23 tegen, 1 blanco, 3 briefjes niet ingeleverd 
 
Mevrouw Nelly Bos is dus gekozen tot bestuurslid. Hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
GROENBAKKEN  Twee  bakken voor groenafval die aan de Hobbemalaan ter hoogte van de 
boomgaard stonden, zijn verplaatst naar een plek naast het schuurtje dat bij die uitgang van het 
Park staat. Dit omdat buurtbewoners regelmatig rest-afval in de bakken gooiden. 
 
ENERGIE-LABEL  Voor onze woningen is een energie-label niet verplicht, omdat het 
monumenten zijn. Voor monumenten geldt een ontheffing van deze plicht. 
 
SLEUTEL-SERVICE  Het kan gebeuren dat U onverwacht uw woning niet meer in kunt doordat 
het slot van de deur kapot is gegaan. Let op als u snel een sleutel-service zoekt, want als u 
googlet zult u in eerste instantie telefoonnummers vinden van oplichters die veel te veel geld 
vragen. Wij hebben hier de  nummers van twee bonafide bedrijven: 
 
Guus Offerbeek  06 4856 5480 
Albina 030 2080 163 
 
BUITENKRANEN  In verband met naderende nachtvorst verzoeken wij dringend aan bewoners 
die een buitenkraan hebben, deze af te sluiten en af te tappen. Als u hierbij problemen ondervindt, 
dan kunt u contact opnemen met het bestuur. 
 
Het eerstvolgende SPREEKUUR zal plaatsvinden op maandag 7 december van 14 tot 15 uur. 
 
 
met vriendelijke groet,  

bestuur Park Rodichem 


