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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING d.d. 18 aug, en 4 sept. 2018  

Opening en vaststellen besluitvaardigheid van ALV  

De voorzitter Frits Grijpstra opent om 10.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Van de 3868 stemmen die in Het Brekkense Wiel zijn, moeten er minimaal 1934 stemmen op de 

vergadering vertegenwoordigd zijn. Helaas zijn er slechts 1425 vertegenwoordigd , waardoor deze 

ALV niet besluitvaardig is. 

De voorzitter betreurt het dat er zo weinig aanwezigen zijn. 

De voorzitter vraagt de aanwezigen de stem als volmacht mee te geven voor de volgende ALV op 4 

september waarmee  de vergadering unaniem akkoord gaat. 

 

Geen enkele fase is besluitvaardig. 

Fase 1 –16 woningen- 9 ligplaatsen    Fase 2 -19 woningen- 1 ligplaats 

Fase 3 – 17 woningen     Fase 4 – 19 woningen 

Fase 5 -14 woningen 

 

2. Benoeming notulist(e) 

Diana den Boon 

 
3. Aankoop parkeerterrein  
Frits legt uit dat het in deze extra ALV gaat om de aankoop van het algemene parkeer terrein zoals 
dat al jaren bij Het Brekkense Wiel in gebruik is. Helaas is na de bouw van het park “vergeten” om 
de eigendom over te dragen. Met de huidige eigenaar van de parkeerplaats - Markol BV- is 
inmiddels mondeling overeen gekomen het perceel voor het symbolische bedrag van € 1,- over te 
dragen.  
Aan de leden wordt voorgesteld akkoord te gaan met deze transactie  
Het resultaat van de schriftelijke stemming luidt als volgt: 
 
Voor: 1365 stemmen 
Tegen:     45  stemmen 
Blanco:   180  stemmen 
 

4. Sluiting/ rondvraag. 

Er ontstaat enige discussie over het toekomstig gebruik van het parkeerterrein. 

Voorzitter wijst er op dat dit nu niet aan de orde is. Het gaat nu om de aankoop van het perceel.   

Voorzitter herinnert de aanwezigen aan de noodzakelijk 2e vergadering op 4 september waarvoor 

geen quorum geldt en bedankt de leden voor hun aanwezigheid. 

De vergadering wordt gesloten om 11:00 uur. 

 

ALV 4 september 2018 

Na opening van de vergadering om 20:00 uur blijkt de opkomst nihil.  

Het stemresultaat van 18 augustus 2018 blijft daarmee ongewijzigd. De vergadering wordt om 

20:02 uur gesloten. 
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