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Aanwezig:
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Afwezig met kennisgeving:
P. Baars, L. Deumer, F. Elkink, J. Kemps, M.L. Markhorst, Y. Rohde

1. Opening
Omdat onze voorzitter Paul Breuning wegens omstandigheden verlaat is, opent Mark
Elbers de vergadering en heet iedereen van harte welkom

2. Verslag vorige jaarvergadering
Het conceptverslag wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag komt het volgende ter sprake:
 In het verslag wordt melding gemaakt van werkzaamheden t.b.v. de AVG. Hoe zit
het daarmee? Waarom staat er niets in het jaarverslag van het bestuur?
De werkzaamheden rond de AVG zijn vrijwel afgerond. Er is een overzicht van privacy-gevoelige informatie. Er is een privacy-statement opgesteld, te vinden op de
website (www.penseelstreek.nl/wijkvereniging/privacy-statement). Er moet nog
een protocol-datalekken opgesteld worden. In het jaarverslag van het bestuur zal
een stukje over de AVG opgenomen worden.
 Het is niet bekend of / wanneer de onderwijsactiviteiten in de school naast Het Gulden Hart beëindigd worden. Het heeft dus vooralsnog geen zin om te praten over
eventuele realisatie van ouderenhuisvesting op deze locatie.

3. Jaarverslag 2018 van het bestuur
Het jaarverslag wordt toegelicht. Er zal nog een stuk over de AVG aan toegevoegd
worden. Voor het overige wordt het verslag goedgekeurd.
Naar aanleiding van het jaarverslag wordt opgemerkt dat het niet duidelijk is waar het
AED-apparaat hangt. Het hangt bij het makelaarskantoor op de hoek van de Bakenbergseweg en de Jacob Marislaan. Voorgesteld wordt om een foto van de locatie te
plaatsen op de website. Mark Elbers licht kort toe hoe de organisatie rond het gebruik
van het AED-apparaat geregeld is. Het AED-apparaat kan/mag alleen gebruikt worden
door personen die daarvoor een (korte) opleiding gehad hebben. Daarvan zijn er een
aantal in onze wijk. Wanneer de nood aan de man is moet men 112 bellen. Zij alarmeren dan de AED-vrijwilligers in de omgeving; die halen vervolgens het AED-apparaat
op en verrichten eerste hulp.
Het is de bedoeling dat er ook bij het Shellstation een AED-apparaat opgehangen
wordt.

4. Financieel jaarverslag 2018
De penningmeester licht de financiële rapportage 2018 toe. In 2018 heeft de vereniging een verlies van €4721 geleden. Dit is conform het beleid van de vereniging nl. interen op het vermogen tot een bedrag van €30.000,--. Wanneer deze vermogensgrens
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bereikt is moeten er maatregelen genomen worden; dat kan zijn vermindering van het
aantal activiteiten en/of verhoging van de contributie, maar dat is nu nog niet aan de
orde.
Voorgesteld wordt om de verliesgevende uitgaven vooral te besteden aan herkenbare
doelen; als voorbeeld wordt genoemd verbetering van de communicatie, genoemd in
het jaarverslag van het bestuur.
Daarnaast worden de uitgaven voor de website nogal hoog gevonden. De oorzaak hiervan is dat de website in de afgelopen 2 jaar helemaal ge-updatet is, wat geleid heeft
tot extra kosten. Op de begroting van 2019 zijn de kosten dan ook aanzienlijk lager.

Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit Hans Leibbrand en Harrie Janssen heeft de jaarrekening en de onderliggende stukken beoordeeld en goedgekeurd. In een gesprek met de
penningmeester zijn de resterende vragen goed beantwoord. De kascommissie heeft
het volste vertrouwen in de penningmeester.
De vergadering keurt het financieel jaarverslag 2018 goed en dechargeert het bestuur
voor de afwikkeling van de financiën over het jaar 2018.

5. Benoemingen
Bestuursleden
Hans Alink, Paul Breuning en Jeannine Witteveen treden af als bestuurslid. Dat betekent niet dat zij niet meer actief zullen zijn in de wijk: Jeannine continueert haar werkzaamheden in de jeugdcommissie, Hans gaat het advertentiegebeuren voor de wijkkrant regelen en Paul organiseert de inzameling voor de speelstoet op Koningsdag.
Markt dankt Paul, Jeannine en Hans voor alles wat zij voor de wijkvereniging gedaan
hebben en nog doen met een speciaal woord voor Hans die als penningmeester de financiën van de wijkvereniging over een periode van 23 jaar op uitstekende wijze beheerd heeft.
Het bestuur stelt voor om Linda Hofman en Mark Elbers te benoemen als bestuurslid
resp. voorzitter. De vergadering gaat akkoord.

Kascommissie
Harrie Janssen treedt terug als lid van de kascommissie. Het bestuur stelt voor om
Ewoud Vogels te benoemen als lid van de kascommissie. De vergadering gaat akkoord.

6. Activiteiten en begroting 2019
Acitviteiten






Mark geeft in dichtvorm een overzicht van een aantal huidige activiteiten van onze
wijkvereniging. Het bestuur heeft mogelijke nieuwe activiteiten geïnventariseerd.
Komend jaar wordt dit verder uitgewerkt.
Leden van de verschillende werkgroepen vertellen over hun activiteiten.
Het bestuur wil komend jaar extra aandacht besteden aan communicatie, enerzijds
om meer bekendheid te geven aan de activiteiten die georganiseerd worden, anderzijds om meer vrijwilligers te werven voor de organisatie van verschillende activiteiten. De focus zal vooral liggen op de leeftijdsgroep tussen 30 en 50 jaar die tot
nu toe slecht bereikt worden. Een van de middelen is meer inzet van social media
(facebook, nextdoor)
Paul Vermeulen geeft een korte toelichting op de ontwikkelingen rond de Bakermat/Diaconessenkerk. De kerk wordt verlaten door de Protestantse Wijkgemeente
Arnhem. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om een wijkcentrum voor
de Burgemeesterswijk en De Penseelstreek te realiseren in dit gebouw. Paul is namens de wijkvereniging actief in de werkgroep die dit onderzoek doet/laat doen.
Er gaan geruchten over verkoop van het gebouw, maar het is helemaal nog niet
duidelijk of/wanneer het gebouw verkocht wordt. Op de bijeenkomst van 26 maart
werd de suggestie gewekt dat de Diaconessenkerk aangekocht zou kunnen worden
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om er een wijkcentrum in te vestigen. Als dat eventueel zou gebeuren wordt daarvoor waarschijnlijk een stichting in het leven geroepen. Mocht het zo zijn dat de
plannen rond de Diaconessenkerk en de Bakermat grote financiële gevolgen zouden
hebben voor onze wijkvereniging dan zal dat in de begroting opgenomen moeten
worden en voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Begroting
De penningmeester licht de begroting toe. Die verschilt niet heel veel van de begroting
van vorig jaar. Afwijkingen zijn er op de volgende punten:
 Het bestuur heeft een bijdrage voor de inrichting van het Stierenveldje toegezegd.
 Naast Hoogkamp Energie is er nu ook een dergelijke werkgroep voor de buurten
Gulden Bodem en Sterrenberg; dat leidt tot hogere uitgaven.
 Omdat we meer aandacht willen geven aan communicatie is hier €1000 voor gereserveerd.
 Tot slot is het bedrag voor de aankoop van materialen verhoogd.
De vergadering gaat akkoord met de begroting.

Contributie 2020
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om de contributie voor
2020 niet te verhogen.

7. Rondvraag











De wijkvereniging wil een electriciteitsaansluiting op het Mesdagveldje hebben, omdat de stroomvoorziening mbv een generator bij diverse activiteiten op het veldje
soms problematisch is. Dat kan tegelijk met de herinrichting van het veldje uitgevoerd worden, maar moet door de gemeente, als eigenaar van de grond, aangevraagd worden. Daarover wordt overlegd met de gemeente.
Frank Jibben heeft vanaf het begin de buurtpreventie gecoördineerd en wil dat nu
graag overdragen aan iemand anders.
Het Centraal Overleg Wijken (COW) bestaat niet meer. Zij gaven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over wijkaangelegenheden. Er is nu nieuw overleg
tussen de wijken opgestart onder de naam Wat Wijken Weten (WWW) met als doel
uitwisseling van kennis en ervaringen.
Een van de aanwezigen stelt voor om bij een volgende vergadering naambordjes
neer te zetten. Dan weet iedereen wie wie is.
Er wordt een verzoek gedaan om de datum van de jaarvergadering eerder bekend
te maken.
Hans Ariens vindt het takenpakket van de werkgroep leefomgeving niet duidelijk en
ook de communicatie van de werkgroep kan volgens hem beter. Als heb gaat om de
veiligheid in de buurten is het verstandig gebruik te maken van de straatcoördinatoren van de buurtpreventie en hun netwerk. Hans Leibbrand merkt op dat je daarbij wel de regels van de AVG in acht moet nemen.
De werkgroep leefomgeving houdt zich bezig met allerlei zaken in de openbare
ruimte zoals groot onderhoud Sterenberg, (verkeers)veiligheid, onderhoud groen,
overhangend groen trolley 2.0 enz. Ook buurtbewoners dragen onderwerpen aan.
Het bestuur heeft onlangs contact gehad met Portaal over Het Palet; Portaal is de
eigenaar van het gebouw. Het duurt nu wel erg lang voordat er iets gebeurt met
het gebouw, vooral gezien de haast die er aanvankelijk was met de besluitvorming.
Portaal gaf aan dat er overleg is met de gemeente over mogelijke wijziging van de
plannen.

8. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
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