Verslag extra algemene ledenvergadering Buurtvereniging Altrade
woensdagavond 21 oktober 2015 om 20.30
Voorzitter: Henny Lensen
Notulist : Angeline Vermeulen, secretaris
1. Opening 20.30
Tevens rondje waar iedere aanwezige zich voorstelt. Aanleiding extra ALV: Eind Maart was het
verzoek vanuit de ALV om een extra bestuurslid aan te
trekken met een voorkeur voor een 'jonger' persoon die tevens woonachtig is aan de 'andere'
kant van de Coehoornstraat
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen bijzondere ingekomen stukken.
Rob vd Venne, Marij vd Loo en Margot Janssen hebben zich voor de vergadering afgemeld. De
heer Van der Venne heeft een mail gestuurd met het verzoek deze voor te lezen
3. Verkiezing nieuw bestuurslid
De voorzitter legt verantwoording af aan de vergadering over de procedure. Vanuit het bestuur hebben
Henny en Angeline zich bezig gehouden met de opdracht om een nieuw bestuurslid voor te dragen aan de
vergadering.
In eerste instantie is er contact gelegd met de 4 personen die waren voorgedragen tijdens de ALV van 30
maart 2015. Eén persoon had zich al teruggetrokken. Hiernaast heeft mevrouw Van der Loo zich kandidaat
gesteld. Twee personen hebben bedankt (mevrouw Van Lierop en mevrouw De Vries). De heer Nijman is
twee keer uitgenodigd en is niet op deze uitnodiging ingegaan. Met de heer Schröder en mevrouw Van der
Loo is gesproken. In het gesprek is aangegeven dat het bestuur betrokkenheid en een bijdrage leveren aan
de buurt belangrijk te vinden maar hun profiel niet geheel past in de opdracht die de ALV het bestuur is
opgedragen, namelijk een bestuurslid in een andere deel van de wijk dan alwaar de huidige bestuursleden
wonen (de heer Schröder en mevrouw Van der Loo wonen is hetzelfde deel van de wijk).
Vervolgens is er contact gezocht met eventuele geïnteresseerden. Met de heer Gibb en de heer Oteo is
contact gezocht en gesproken. Ook de overige bestuursleden hebben met beide heren gesproken, die
wonen in een ander deel van de wijk. De heer Gibb is enthousiast echter geeft aan dat het moment niet
goed uitkomt wegens met name drukke op het werk. De heer Oteo is eveneens enthousiast en geeft een
aantal dagen na het gesprek aan graag deelgenoot te worden van het bestuur mits de leden hiermee
instemmen.
De vergadering vraagt nog naar de procedure ten aanzien van voordracht en wat hierover in de statuten
staat. Het bestuur kan iemand voordragen, tegen kandidaten kunnen zich aanmelden voor de vergadering.
De vergadering stemt over een benoeming. De voorzitter wordt in functie benoemd en de overige
bestuurstaken worden door het bestuur verdeeld.

De heer Oteo wordt voorgedragen nadat hij zich heeft voorgesteld. Hij geeft aan zich met name te willen
inzetten voor de PR, ledenwerving en website / social media. De vergadering stemt unaniem in met zijn
voordracht. De voorzitter verwelkomt Koke Oteo als bestuurslid.
Hierbij in het kort nog wat informatie over Koke Oteo:

Mijn naam is Koke Oteo, ben in Mexico geboren en woon al sinds 1972 in Nederland.
Sinds de lagere school woon ik in Nijmegen en heb kort (in mijn studententijd) in Amsterdam
gewoond.
Na een aantal banen in de IT (marketing & sales) ben ik uiteindelijk in 2004 voor mezelf begonnen.
Samen met een compagnon zijn we gestart met het aanbieden van marketing & sales diensten
waarbij de nadruk op het bedenken en uitvoeren van ludieke ideeën lag om de marketing
doelstellingen van onze klanten te realiseren. Uit deze creatieve denktank is uiteindelijk een nieuw
concept voor schoolfotografie ontstaan wat inmiddels alweer 10 jaar bestaat en ik inmiddels 5 jaar
zonder compagnon uitvoer (Mijnfotoshoot.nl). Door de combinatie van marketing & fotografie
kregen ik als snel meer en meer vraag naar fotomarketing (green screen) activiteiten en dit vormde
dan ook, naast schoolfotografie en marketing & sales activiteiten de 3e dienst die ik ben
gaan aanbieden.
Ik woon al lange tijd, met veel plezier, met mijn vriendin en dochter in Altrade. Ik heb een
voorliefde voor de NBA, NFL en NCAA (amerikaans football & basketball), the Marx Brothers,
Monty Python, oude soul & rock 'n roll, lekker eten, reizen en ontmoet graag leuke & vriendelijke
mensen.
Tav de buurtvereniging: hij zou graag het parkfeest meer body willen geven. Tevens lijkt het hem
nodig meer bekendheid geven aan de buurtvereniging.
4. Overige zaken die besproken dienen te worden en van belang zijn voor de buurt
Er werden geen punten ingebracht.

21.30 einde extra ALV
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