Belangenvereniging Aldebaran
Aldebaranweg 24
8938 BD Leeuwarden
Kvk nr: 6488 4880
Bank: NL78 INGB 0007 0935 84

belangenvereniging.aldebaran@gmail.com

Verslag BVA overleg op 12/05/2021
20:00 uur bij Rein Algera, Huizumerdorp 13 te Leeuwarden.
Aan: R. Algera, N. Oegema, S. van de Weg, J. Smit, R. van Gorkum en B. Tigchelaar.
Cc: A. Alma, A. Jeeninga;
Gasten: J. Switters, J. Baarsma, E. van der Weit
Besproken in volgorde van de agenda
1) Vaststellen agenda.
2) Verslag vorige vergadering; het verslag wordt goedgekeurd.)
3) De aanleiding van en wat we willen bereiken met onze vereniging nog eens op een rijtje zetten.
4) Hoe zien we de toekomst? Zijn er kansen, bedreigingen? Er verandert veel in onze directe
omgeving. Het heeft zin om dit nog eens op een rijtje te zetten. Ook een punt voor de komende ALV
5) Wat verdient onze direct aandacht.
a) Algemene leden vergadering; Het praktisch organiseren is ivm de Covid situatie problematisch.
We kijken of en hoe dit in het najaar kan.
b) Jaarverslagen 2019 -2020; De financiële verslagen 2019-2020 zijn gecombineerd een zullen
aan de ALV worden voorgelegd.
c) Overleg Boxxcare. Stefan en Berend zullen dit op pakken. Het bleek lastig te zijn om in het
afgelopen jaar om overleg-afspraken met Boxxcare te maken.
Contributie; hoewel er vrijwel geen bestuurskosten zijn geweest, zijn er nog de nodige uitgaven te
verwachten op het gebied van de zaken waar de BVA voor staat. Bijvoorbeeld juridische ondersteuning
en inschakelen van deskundigen
6) Terugblikken op bijzondere gebeurtenissen afgelopen periode..
a)

De grote politie actie in 2019. De politie inval is op veel van onze leden als bijzonder kwetsend
en onrechtvaardig ervaren. Besloten wordt om dit punt ook in de ALV ter sprake te brengen.

b)

De nieuwe veemarkt draait inmiddels, wat kan dit betekenen om die naast de deur te
hebben. Het blijkt dat met name op enkele ochtenden veel verkeersoverlast is geweest. Dit
wordt verder gevraagd aan de leden

c) Het terrein tussen onze parken is inmiddels aan iemand verkocht voor verdere bebouwing.
Goed om dit te volgen. We hebben inmiddels contact met de VVE Aldebaranweg 5. Er is nog
geen bouwaanvraag ingediend Het zal om het Nummer 12 waar nu 10 loodsen staan, een
uitbreiding met 30 stuks betreffen. Op dit moment is er niet meer concrete info beschikbaar.
d) Veiligheid op onze terreinen. Er zijn diverse inbraken geweest Goed om de ervaringen nog
eens op een rijtje te zetten. Welke maatregelen zijn haalbaar? Camera’s, toegang via telefoon
i.p.v. afstandsbediening? Dit moet opnieuw bekeken worden.
e) Taakverdeling en bestuursleden. Volgens de statuten moeten alle bestuursleden nu aftreden.
Op de ALV zullen we dit aan de orde stellen. We zijn afhankelijk van enkele kundige vrijwilligers die
onze administratie, BVA en Verzekeringen realiseren. Daaruit zijn mensen weggevallen o.m. Dinie
Secretariaat en daarmee hebben we een probleem. Alie Alma die nu de financiële administratie
doet heeft deze taken overgenomen. In overleg met het bestuur wordt op een rijtje gezet wat de
werkzaamheden zijn, hiervan een korte beschrijving gemaakt en geraamd hoeveel tijd e.a. kost.
Daarmee kunnen we dit gemakkelijker uitbesteden als dit nodig zou zijin.
7)

Rondvraag. Geen opmerkingen
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