
       Verslag van de A.L.V. van 15 april 2014  
 
Aanwezig: H. Lensen, M. Janssen, P. vd Zee (verslag), P. Giessen, R. vd Venne, B. 
Cornelissen, R. Meens, M. vd Loo, P. de Graaf, M. Verhoeven, E. Tesser. 
 
1. Verslag v.v. 
Het verslag van 18-3-2013 wordt goedgekeurd met inachtneming van de volgende 
wijzigingen: 
a. Marij van de Loo was ook aanwezig bij de kascontrole 
b. Enige textuele wijzigingen; met buurtcomité wordt bedoeld buurtvereniging (punt 
2). Het woord gehouden vervalt (punt 5). 
 
2.  Oranjefonds. 
Het Oranjefonds wil € 3000 schenken waarvan € 2500 mag worden besteed aan iets 
blijvends en € 500 aan feest. Er moet binnen 3 maanden worden gereageerd, en die 
zijn bijna verstreken. Er zijn twee ideeën: 
a) Marij van de Loo: Er is een Ommetje Altrade; kan van die wandelroute door 
Altrade markeringen worden geplaatst zodat men de route kan lopen. 
b) Paul van der Zee: Er zijn bijzondere panden en plaatsen in de buurt. Kan er bij 
deze plaatsen een gegoten stoeptegel worden geplaatst ter uitleg waarom deze plek 
bijzonder is. 
Het bestuur zal kijken in hoeverre deze twee plannen zijn te combineren. Er kan 
eventueel een aanvullende subsidie worden aangevraagd bij de Gemeente. 
 
3. Activiteiten 2013 
De naam van de eigenaar van Reisburo Toonen is verschillend gespeld; dit moet 
zijn: Paul Boeren. Verder werden er tekstuele opmerkingen geplaatst die de 
strekking niet veranderden. 
 
4. Financieel verslag 
De penningmeester geeft uitleg, waarna de kascommissie schriftelijk een 
goedkeurende verklaring afgeeft en voorstelt tot decharge van de penningmeester. 
De Vergadering verleent aan de penningmeester decharge. 
 
5. W.v.t.t.k. 
a. De huidige bestuursleden zijn bij acclamatie herkozen. 
b. Marij van de Loo: er zijn Nijmeegse ommetjes, waaronder een in Altrade. Ben 
Cornelissen geeft de tip om daar iets mee te doen en om te zoeken wie bij Het Gilde 
er in Altrade woont, en vervolgens iets samen te doen met die persoon. 


