Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
Aanwezig

Datum
Locatie
Notulen

: Jan Bungenaar (Voorzitter), Rene Disco (penningmeester),
Rene Roest (vice-voorzitter)
Maryvon de Gelder en Esther van der Sluijs (ad-interim
1e en 2e Secretaris), Joke Bungenaar (Bestuur), Joke Stuik (bestuur)
: 28 augustus 2018
: Korperweg 35 te Rotterdam
: Esther van der Sluijs

Er waren 22 leden aanwezig (inclusief bestuur) en 55 leden hadden zich afgemeld.
1. Opening vergadering door de voorzitter:
De voorzitter Jan Bungenaar heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder
Brigitte van der Steene, onze vorige 2e Secretaris, in verband met haar ziekte
wensen wij haar heel veel sterkte.
Wij hopen erop dat steeds meer leden bij onze algemene ledenvergadering
aanwezig zullen zijn en bedanken de leden die aanwezig voor hun komst.
Jan Bungenaar legt in grote lijnen uit hoe de doorstart van de DAR zich
ontwikkeld heeft in 2017 en welke interne problemen er zijn geweest, echter is de
rust weer teruggekeerd en zijn er zelfs gesprekken aangevangen met de
gemeente Rotterdam en dierenbescherming.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering 2017:
Het verslag wordt met dank aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.
3. Vaststelling jaarverslag 2017:
Het verslag wordt onder dank aan de ad interim secretaris ES goedgekeurd en
vastgesteld.
4. Vasstelling verslag kascontrolecommissie en dechargering van de
penningmeester:
De kascontrolecommissie bestaande uit de heer J. Verheij en Mevr. C. van Noord
en de heer B. van Brug (afwezig ) hebben de boeken gecontroleerd en in orde
bevonden. De voorzitter bedankt de leden voor hun werkzaamheden.
De kascontrolecommissie wordt opnieuw vastgesteld:
Mw. C. van Noord, Dhr. J. Verhey en Dhr. M. Kolk (reserve) hebben toegezegd
volgend jaar de kas te willen controleren.
Aanwezigen zijn akkoord.
De voorzitter bedankt Dhr. J. Verheij en Mevr. C. van Noord voor hun inzet.
De voorzitter feliciteert de penningmeester Dhr. Rene Disco met zijn
dechargering.
5. Vaststelling jaarrekening:
Balans en de Winst- en verliesrekening worden besproken door onze
penningmeester Dhr. R. Disco. In verband met het stijgende aantal leden wordt
verwacht dat de winst volgend jaar verbeterd.
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Dhr. Martin Kolk wordt welkom geheten in zijn rol als reserve controleur van de
kascontrolecommissie.
De voorzitter Jan Bungenaar geeft aan dat er volgend jaar een verkiezing voor
de leden van de kascontrolecommissie op de agenda gezet moet worden.
6. Aftreden en (Her)-benoeming bestuur van de bestuurstafel:
Brigitte van der Steene is afgetreden als bestuurslid.
Chantal Tip is gestopt met haar werkzaamheden als secretaris.
Er worden 3 nieuwe bestuursleden voorgesteld:
Rene Roest (vice-voorzitter), Maryvon de Gelder(secretaris 2e) en Esther van der
Sluijs (secretaris).
1 van de aanwezigen leden, de heer John Snitker, tekent bezwaar aan over de
aanstelling van Rene Roest. Deze aantekening is genoteerd. Aan alle leden
wordt gevraagd of er meerderen bezwaar hebben, alle anderen aanwezigen
hebben geen bezwaar.
De voorzitter feliciteert de nieuwe bestuursleden en er is afgesproken dat er een
gesprek volgt met Rene Roest en John Snitker.
7. Rondvraag:
Aanwezigen zijn blij met de voortgang en doorstart van de DAR en het bestuur
verzekerd er alles aan te doen om verder uit te breiden en waar nodig te
verbeteren. Begin 2019 wordt het pand aan de Korperweg weer beschikbaar en
daarmee worden de vergaderingen en besprekingen makkelijker te houden.
Vraag van Brigitte; zijn er ontwikkelingen omtrent het gesloten asiel in Rotterdam?
Het is niet bij iedereen bekend dat het asiel gesloten is en er wordt uitleg
gegeven van de problematiek en muizenplaag in het gesloten asiel aan de
Abraham van Stolkweg.
Antwoord: Jan geeft aan dat de gemeente hier momenteel mee bezig is, en niet
blij met de huidige situatie die door de dierenbescherming is gecreeerd. Dieren
worden momenteel naar Spijkenisse en Vlaardingen gebracht. Er is binnenkort
een gesprek tussen de DAR en DB om een sleutel te krijgen van de asielen zodat
wij na sluitingstijd ook de opgevangen dieren kunnen onderbrengen, momenteel
hebben wij enkel de mogelijkheid om in de avond of nacht dieren onder te
brengen bij asiel Louterbloemen indien daar plek is en in noodgevallen kunnen
wij opgevangen katten plaatsen bij Stichting Zwerfkat tot 23:00 uur.
Vraag van Willem; is geen vraag voor de algemene ledenvergadering.
Vraag van John; is geen vraag voor de algemene ledenvergadering.
Vraag van Elly; is geen vraag voor de algemene ledenvergadering.
Ton; heeft geen vragen
Aanwezig lid; heeft geen vragen
Vraag van Corrie; is geen vraag voor de algemene ledenvergadering.
Johan; heeft geen vragen
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Libby; heeft geen vragen
Martin; stelt zich herkiesbaar voor lid (reserve) van de kascontrole commissie. Hij is
tijdens deze ledenvergadering gekozen tot reserve lid van de kascontrole
commissie en het bestuur feliciteert Martin met zijn nieuwe functie.
Aanwezig lid; heeft geen vragen
Hans de Graaf vraagt of het mogelijk is om wat meer informatie te geven vanuit
de DAR op social media en door middel van een blad omtrent alle
ontwikkelingen met de dierenbescherming en verder alles wat er speelt.
Antwoord: de DAR is bezig om weer meer op social media actief te zijn en willen
ook weer snel met een blad of nieuwsbrief gaan beginnen.
Johan v/d Ende; heeft geen vragen
Peter; heeft geen vragen
Er zijn tijdens de rondvraag een aantal vragen gesteld die niet op deze
algemene ledenvergadering beantwoord kunnen worden, er wordt daarom
aansluitend een tussentijdse (niet geplande) vrijwilligers bijeenkomst gehouden
om deze vragen te kunnen beantwoorden.
8. Sluiting:
De penningmeester en voorzitter geven aan dat de huidige statuten
gemoderniseerd moeten worden, er wordt toestemming gevraagd om deze
modernisering te realiseren, toestemming is verkregen.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.
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