Geanonimiseerd verslag digitale ALV van de Vereniging Vrienden van Sonsbeek
dd 13 december 2021. Er waren in totaal 23 leden aanwezig.
1 Opening.
De voorzitter (MvG) opent de vergadering. Zij heet iedereen welkom op deze digitale ALV en
legt uit hoe deze vorm van vergaderen werkt.
2 Actualiteiten.
Het leek door Corona een rustig jaar maar het tegendeel was waar: er werd veel besproken,
er waren veel vragen van de leden, er werd een start gemaakt met een nieuw visie en
beleidsplan (zie later). In het voorjaar 2022 zal een Symposium worden georganiseerd.
3B Jaarverslag.
De secretaris a.i. (HV) licht het jaarverslag toe. Het was een ongelukkig jaar. Twee
belangrijke zaken stonden op de voorgrond : Corona en Grote Schijn.
Vraag PW: hoe zit het met het onderhoud van het parkmeubilair? Er werd verzocht het
meubilair Corona-proof terug te plaatsen. Hiermee wordt bedoeld met 1,5 meter afstand bij
voorbeeld t.o.v. de voetpaden. Voorts werd er desgevraagd door de gemeente geen
toelichting gegeven op de verbouwplannen van de ingang aan de Tellegenlaan.
Voorzitter: terechte vraag, er moet meer feedback komen van de gemeente.
Bestuurslid DvU: er wordt een beheers programma op gesteld door Bureau Strootman. Er is
een plan voor de herinrichting van de entree van Sonsbeek. Er was een fietsenstalling
gepland doch afgekeurd.
Vraagsteller PW heeft aan de gemeente gevraagd om mee te denken: niet mogelijk.
Via de Schouwgroep is er een werktekening rondgestuurd (12 december jl). De
werkzaamheden zijn inmiddels toch al gestart.
Aktie voorzitter : stuur PW de werktekeningen van de entree.
De voorzitter dankt de secretaris voor het verslag.
3B Financieel jaarverslag.
De penningmeester (HE) licht de verslagen kort toe: de financiële balans van vorig jaar ziet
er goed uit. De kosten van de website worden in drie jaar afgeschreven en het jaarlijks
beheer daarvan is goedkoper geworden door meer zelfwerkzaamheid. Met de contributie
hebben we (op termijn) alleen genoeg middelen voor het drukken en verspreiden van het
bulletin en zullen overige activiteiten daar ondergeschikt aan zijn. Het is in de komende
jaren daardoor waarschijnlijk nodig om de contributie te verhogen.
Geen vragen aan de penningmeester. De kascommissie gaat akkoord.
De voorzitter dankt de penningmeester, die bij deze wordt gedechargeerd.

4 Bestuurswisselingen.
De hoofdredacteur van het bulletin RvO heeft aangegeven te willen stoppen. Hij wordt
bedankt voor zijn jarenlange inzet en krijgt eervol ontslag.
Bestuurslid DJ wil het stokje overdragen. Ook zij wordt bedankt voor haar inzet voor de
vereniging.
Bestuurslid PP wil stoppen. Hij heeft aangegeven het komende halfjaar ad interim
hoofdredacteur te willen blijven van het bulletin. De vereniging is op deze manier in de
gelegenheid om een nieuwe redacteur te zoeken. De voorzitter spreekt haar dank uit.
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor:
FvdE: bestuurslid, secretaris.
MdlRB: bestuurslid, toekomstig lid van de Schouwgroep; zij gaat TvdE vervangen wanneer
zij afscheid neemt (voorjaar 2022).
DvU: bestuurslid, netwerker.
SB: bestuurslid, coördinator Molenplaats, Groen Arnhem.
De benoeming van alle nieuwe bestuursleden wordt door de ledenvergadering
goedgekeurd. Zij worden benoemd, gefeliciteerd en hartelijk welkom geheten.

5 Missie en visie
Bestuurslid (NvdG) licht ter vergadering de voorgenomen richting en het waarom van een
nieuwe missie en visie voor de Vrienden toe. Daarna wordt commitment gevraagd op het
verder uitwerken van dit stuk. De aanwezige leden stemmen in.
Vervolgens wordt het tijdpad geschetst. De leden kunnen te zijner tijd de PowerPointpresentatie op de website inzien. Alle leden kunnen vragen en opmerkingen naar ons
insturen per post of e-mail (info@sonsbeek.nl). Het bestuur zal deze input meenemen en
een definitief stuk voorbereiden. Zodra we weer fysiek bijeen kunnen komen, zal het
bestuur de uitgewerkte missie en visie ter instemming voorleggen aan de ledenvergadering.
De aanwezige leden stemmen in met dit tijdpad.
6 Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
7 Sluiting
De voorzitter dank de aanwezigen en hoopt in het voorjaar 2022 een normale (fysieke)
algemene ledenvergadering te kunnen houden. Zij wijst de leden ook op het symposium in
het voorjaar van 2022. Het houden van beide bijeenkomsten is uiteraard afhankelijk van de
dan geldende COVID 19 maatregelen.
Aktiepunten
Aktie voorzitter: stuur PW de werktekeningen van de entree (Tellegenlaan).
Oproep aan alle leden: reageren op de nieuwe plannen : Missie en Visie.

