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Verslag ingelaste ledenvergadering SRW 27-07-2022
Voltallig bestuur SRW Voorzitter Bert van Beers. BvB secretaris Adrie Snepvangers ASN Bestuurslid:
The Roelen TRO. Bestuurslid: Jos van Tilburg JvT

Aanwezige: Cees van Geel-Toon v/d Bergh-René Sohier -Elsien van Schilt Perdams -Gijse Brusselaars
de Bijl-Douwe Plantsoen -Corine Plantsoen-Edgar Roelen -Conny Bout – Cees van Pinksteren
To van Loenhout -Rinus van Loenhout Nelly de Mooij Brocatus -J Doeselaar
1. Opening door die voorzitter. Bert van Beers namens SRW van harte welkom op deze
ingelaste ledenvergadering ivm met de nieuwe bestuursleden verkiezingen.
2.

Goedkeuring van de Notulen van 2019
Gerard Krijnen vraagt of er minder afkortingen in het verslag kunnen komen te staan,
verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag goed gekeurd.

3. Goedkeuring van de notulen van 13 april
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag dus wordt het verslag goed gekeurd.
4.

`

Verkiezingen nieuwe bestuursleden
Tijdens de afgelopen ledenvergadering van 13 april hebben zich op de vraag voor nieuwe
bestuursleden geen personen zich aangemeld, na aanleiding van een advertentie hebben
zich toch nieuwe personen zich gemeld op deel te nemen in het bestuur met name :
CJM Slokkers Cees Penningmeesters
Bloemendaal 1
4614 CX Bergen op Zoom
Geb. 09-05-1947
R.J.M. Sohier René bestuurslid
Slagblok 29
4651GL Steenbergen
Geb; 03-03-1964
A.C.M. van den Bergh Toon bestuurslid
NIEUWWERF 1
4756 CE Kruisland
Geb: 15-11-1947
Er hebben zich tijdens de vergadering geen nieuwe kandidaten gemeld, en zijn boven
staande bestuursleden met algemene stemmen tijden de ledenvergadering aangenomen
en aan het Huidige bestuur toegevoegd.
Deze zijn:
M.J. Roelen Theo bestuurslid

Koudenberg 37
4651JR Steenbergen
A.W.J. van Tilburg Jos Bestuurslid
Kloosterstraat 13 4681AT Nw. Vossemeer
Geb; 24-10-1939
A.W.M Snepvangers secr.
Liedekerke 2
4651 JH Steenbergen
Geb: 30-10-1950
L. van Beers Bert Voorzitter
De Voorzitter bedankt de aanwezige voor het uitbrengen van hun stemmen.

5. Aanpassen statuten SRW
BvB heeft de statuten na gekeken en er moet e.e.a. aangepast worden betreft de naam
voortaan gaat SRW als Steeds Rianter wonen vast gelegd worden ook het registeren van de
wet die door den haag is vast gesteld moet nog aangepaste dit alles gaat de notaris voor SRW
doen totale kosten incl. het vast leggen van de nieuwe bestuursleden zal alles bij elkaar een
slordige € 1250.00 gaan kosten
6.

Gumarusvelden
In sept zal Stadlander met de bewoners van de Gumarusvelden keukentafel gesprekken
gaan voeren betreft het verhuizen naar een andere woning en gaan kijken wat de wensen
van de bewoners zijn.

Ook de energie transitie vraagt veel aandacht van SRW- gemeente en van Stadlander
7. Rondvraag
Mevr. Bout vraagt wanner er gestart gaat worden met de appartementen in de molenweg
en wanneer je daarvoor in kan schrijven?
BvB daar is nog niet veel duidelijkheid over maar waarschijnlijk eind dit jaar.
Mevr. Van Loenhout vraagt wanneer zij in de Gumarusvelden Rookmelder krijgen?
BvB gaat dit navragen bij STL.
En als er vleermuizen in de Gumarusvelden aanwezig zijn want dat is gaat er dan gesloopt
worden?
BvB nee dan gaat er niet gesloopt worden alvorens de voorzieningen zijn getroffen.
Cees van Geel vraagt waarom het geld dat STL afgeroomd heeft € 8000.00 bij SRW niet
besteed is aan evenementen aan de huurders
BvB dat is niet mogelijk het geld dat SRW ontvangt mag niet besteed worden aan activiteiten.
Corrie Plantsoen vraagt wanneer de verlichting gemaakt gaat worden in de Oosthavendijk dit
is al gemeld tijden de laatste ledervergadering van 13 april maar er is nog niets mee gedaan?
BVB We zullen dit nog een keer aankaarten bij STL.

Hr. Bartels vraagt of er wat aan de overlast en de bebouwingen gedaan kan worden in
Gumarusvelden 2
Er komt bijna dagelijks politie heel de tuin is vol gebouwd met allerlei hokjes de achterdeur
van de woning kan niet meer open Waarom doet STL daar niets aan?
BvB we zullen dit bespreekbaar maken bij STL.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Voorzitter b van Beers de vergadering en bedankt
voor jullie aanwezigheid,

Volgende jaarlijkse Ledenvergadering woensdag 12 april 2023 aanvang 19.30 uur

