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Notulen algemene ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 

 
Datum : maandag 05 september 2011  

Aanwezigen : 16 leden inclusief bestuur 

Verslag naar : per e-mail naar de aanwezigen en afwezigen, wordt gepubliceerd op de website 

Website : www.hondsgemet.info 

 

nr. onderwerp 

1 Adrie van Kessel opent de vergadering. 

In dit verslag worden enkel besluiten en actiepunten vastgelegd. 

 

2 Vorig verslag 

Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag van 08-02-2011. 

 

3 Voorstellen nieuwe bestuursleden en wijziging voorzitterschap 

Wil van de Ven treed af als penningmeester, hiervoor in de plaats komt Walter Willems. 

Walter Willems is sinds kort gevestigd op Hondsgemet met zijn bedrijf Service2Fruit. 

De leden stemmen in met zijn komst als nieuwe penningmeester. 

 

Arco Ruighaver van Arcomputing is toegetreden als nieuw lid van het bestuur. 

Arco is tevens met zijn bedrijf gevestigd op Hondsgemet, de leden stemmen in met zijn komst als nieuwe 

bestuurslid. Arco zal diverse taken binnen het bestuur gaan vervullen. 

 

Adrie van Kessel treed af als voorzitter, Erik de Vries treed toe en zal vanaf heden de vergaderingen 

voorzitten. Erik is als algemeen directeur van de AVRI zeer welkom, en de leden stemmen dan ook 

in met zijn komst als voorzitter. Adrie van Kessel zal in de toekomst als adviseur het bestuur bijstaan, 

daar Adrie al vanaf de eerste dag zeer betrokken is geweest bij de totstandkoming van Hondsgemet.    

  

4 Beveiliging 

Dirk Smidt geeft een presentatie t.b.v. het afsluiten van Hondsgemet, de inhoudt kunt u lezen 

in het “beleidsplan beveiliging” wat eerder samen met de uitnodigingsmail voor deze vergadering 

is meegestuurd. Tevens kunt u deze binnenkort op de website lezen. 

Als alle betrokken partijen meewerken, wordt het gehele plan voor het einde van het jaar gerealiseerd. 

M.b.t. de afsluittijden van het terrein, zal nog een inventarisatie onder de gebruikers plaatsvinden. 

Alle aanwezige leden stemmen in met de komst van het verkeerseiland. 

 

5 Ontwikkeling terrein, verkeer en bouwrijp maken van terrein 

Ludo van Lith geeft aan welke kavels wel en nog niet zijn verkocht. 

M.b.t. het parkeerbeleid geeft Ludo aan dat de gemeente in gesprek is met de politie en bevoegde 

ambtenaren om het parkeren van onbevoegde voertuigen tegen te gaan. Echter heeft dit niet de 

hoogste prioriteit bij de politie. 

 

6 Rondvraag 

Er zijn geen vragen, datum van volgende vergadering is nog niet vastgelegd. 

 

http://www.hondsgemet.info/

