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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging 
Kralingen-Oost (BKO), d.d. 21 september 2021, deel 2, Pro Rege 
 
Aanwezig: 58 BKO-leden (inclusief bestuur) 
 

1. Opening 
Paul Driessen, vice-voorzitter BKO, heet iedereen welkom op deze tweede ledenvergadering.  
 

2. Statuten en huishoudelijk reglement 
In de eerste vergadering konden de statuten niet worden goedgekeurd omdat het quorum niet werd 
behaald. De statuten worden daarom in deze tweede vergadering in stemming gebracht. Paul licht 
toe dat bij binnenkomst rode en groene stemkaarten zijn uitgereikt omdat per huishouden maar 1 
stem mag worden uitgebracht. Verder zijn er vooraf schriftelijke stemmen ontvangen. In totaal zijn er 
57 stemmen uitgebracht (56 stemmen voor en 1 stem tegen, de stem tegen is uitgebracht i.v.m. de 
gekozen procedure n.a.v. het ontbreken van het gewenste quorum).  
 
De statuten worden aangenomen. 
 
In de nieuwe statuten staat dat regelementen ter goedkeuring aan de ledenvergadering moeten 
worden voorgelegd. Daarom wordt ook het huishoudelijk reglement in stemming gebracht. In dit 
reglement is onder meer het werkgebied van de BKO opgenomen. Er komt een vraag over de 
grenzen van het werkgebied, waarover vervolgens een korte enigszins verwarrende discussie 
ontstaat. Maar nadat het bestuur gewezen heeft op de omschrijving in het reglement, zijn de 
grenzen duidelijk. Mevrouw Deiters vraagt wat er met het werkgebied gebeurt wanneer de Bosdreef 
(een van de grenzen) wordt verplaatst. Dit is een goede opmerking. Indien dit gebeurt zal de grens 
anders omschreven worden zodat het BKO-gebied gelijk blijft. Het huishoudelijk reglement zal dan 
worden aangepast. 
 
Het huishoudelijk reglement wordt aangenomen (57 stemmen voor en 0 stemmen tegen).  
 
Mevrouw Deiters bedankt het bestuur voor al haar inzet. Paul bedankt vervolgens mevrouw Deiters 
voor haar jarenlange inzet voor het bestuur. 
 

3. De Kralingse Buitenplaatsen 
Robert Ligthelm, auteur van het boek De Kralingse Buitenplaatsen, geeft een zeer boeiende 
presentatie genaamd ‘een korte tocht langs de Kralingse Buitenplaatsen’. Gerard Jan van Leer 
bedankt hem hiervoor.  
 

4. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. Vergadering wordt gesloten en iedereen wordt uitgenodigd 
voor de aansluitende borrel.  
 


