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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag vorige jaarvergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Opgemerkt wordt dat in het verslag van de vorige vergadering vastgelegd is dat de
hoogte van de contributie een vast agendapunt is bij de ALV. Het staat nu niet op de
agenda. Dat is niet correct. Bij de volgende ALV zal de secretaris zorgen dat het er
wel op komt. Bij deze vergadering zal het onder punt 7 (Activiteiten en begroting
2018) behandeld worden.
3. Mededelingen bestuur
 Afgelopen jaar is er veel aandacht gegaan naar het opzetten van een
ledenadministratie en het werven van leden. We hebben nu 412 leden en 130
donateurs; in totaal dus 542 personen/huishoudens die financieel bijdragen aan
de wijkvereniging. We zien dat dit aantal jaarlijks minder wordt en dat is iets wat
wel zorgen baart. Het werven van nieuwe leden/donateurs blijft een
aandachtspunt.
 De update van de website is afgerond.
 Er is een overleg geweest met de wijkvereniging van Alteveer-Craneveld. Zij
attendeerden ons op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die
25 mei in werking treedt. Wat we als wijkvereniging precies moeten doen, gaan
we de komende tijd uitzoeken.
 De vrijwilligersbijeenkomst is dit jaar niet aansluitend aan de ALV maar wordt op
een nader te bepalen datum in juni gehouden.
 We hebben laten onderzoeken of we BTW-plichtig zijn. Dat blijkt niet het geval.
We ouden het wel vrijwillig kunnen doen maar dat levert waarschijnlijk nauwelijks
financieel voordeel op en wel een hoop administratieve rompslomp.
4. Jaarverslag 2017 van het bestuur
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag 2017
De kascommissie bestaande uit Hans Pietersma en Wilber Hakman heeft de
jaarafrekening en de onderliggende stukken beoordeeld en goedgekeurd. Hans
Pietersma geeft een korte toelichting op de jaarafrekening. De ALV keurt het
financieel jaarverslag goed en dechargeert het bestuur voor de afwikkeling van de
financiën over het jaar 2017.
6. Benoeming bestuursleden en kascomissie
De ALV gaat akkoord met het voorstel van het bestuur en benoemt Hans Pietersma
en Jan Maurits de Jonge als bestuursleden. De huidige bestuursleden Paul Breuning
en Jeannine Witteveen worden voor een nieuwe termijn benoemd. Opgemerkt wordt
dat het wel jammer is dat zij de volledige termijn van 3 jaar niet af zullen maken als
bestuurslid; daar staat tegenover dat een bestuurslid altijd tussentijds terug mag
treden.

Harry Janssen en Hans Leibbrand melden zich aan voor de nieuwe kascommissie en
worden als zodanig door de ALV benoemd.
7. Activiteiten en begroting 2018
Activiteiten
Naast de gebruikelijke jaarlijkse activiteiten zijn voor 2018 de volgende zaken
gepland:
 Op 7 juli wordt er een uitje naar het openlucht museum georganiseerd met een
rondleiding en aansluitend het AMZAF Young Talent Festival (strooit zo'n 300
gloednieuwe beloftes uit over 8 unieke locaties).
 We blijven zoeken naar nieuwe vrijwilligers. Oproepen via de wijkkrant, de
nieuwsbrief en de website werken niet en daarom gaan we actief mensen
benaderen die bij het zich aanmelden als lid aangegeven hebben (misschien)
actief te willen zijn binnen de wijkvereniging.
Voor de wijkkrant wordt een nieuwe hoofdredacteur gezocht en iemand die de
distributie van de krant coördineert.
 De jeugdcommissie wil in 2019 een kerstboomverbranding organiseren.
 Mark Elbers licht kort de werkzaamheden van de werkgroep leefomgeving toe.
o Uit de wijkenquête van 2017 blijkt dat, hoewel we in een veilige, rustige wijk
wonen, veiligheid (zowel verkeersveiligheid als sociale veiligheid) toch een
aandachtspunt is. De wijkkrant van juni is een themanummer gewijd aan
duurzaamheid en leefomgeving.
o De communicatie rond het Palet is in 2017 niet helemaal goed verlopen. De
wijkvereniging is ondanks eerdere afspraken niet op de hoogte gehouden van
communicatie tussen de woningbouwvereniging en omwonenden van het Palet.
o Er wordt weer aandacht gevraagd voor het voorkomen van hinder door
overhangend groen.
o Er is regelmatig overleg met het gemeentelijke wijkteam leefomgeving. Dat is
effectiever dan overleg met de wijkwethouder en dat is er afgelopen jaar dan
ook niet geweest. Komend jaar misschien wel omdat er nieuwe wethouders
benoemd worden.
Begroting 2018
Positief is het verlagen van de kosten voor het drukken van de krant. Negatief is het
teruglopen van inkomsten uit contributies en donaties. Daardoor zullen we bij de
geplande activiteiten interen op het vermogen. Op termijn is dat natuurlijk niet vol te
houden. Voorgesteld wordt om de minimale vermogenspositie vast te stellen op
€30.000. Dat zijn de jaarlijkse kosten van de huidige activiteiten. Dreigen we
daaronder te komen – wat nu niet het geval is - dan moet er actie ondernomen
worden (contributieverhoging of schrappen van activiteiten). De ALV gaat akkoord
met dit voorstel en keurt de begroting goed.
8. Wat verder ter tafel komt
 Op Koningsdag staat het bestuur op het veldje bij de Pieter Breugelschool om
leden te werven. Daarnaast is er een inzameling van speelgoed vaar de
Speelstoet.
 Frans Schoenmakers vraagt aandacht voor de realisatie van woningen voor
senioren in onze wijk. Het schoolgebouw naast de HHartkerk komt binnenkort
leeg te staan en zal dan waarschijnlijk verkocht worden. Dat is een goede locatie
voor seniorenapartementen. Dit heeft de voorkeur van de wijk en wordt door de
gemeente ondersteund. Frans vraagt het bestuur van de wijkvereniging actie te
ondernemen en noemt daarbij de 2 fractievoorzitters die in onze wijk wonen
Mark Elbers heeft namens de wijkvereniging regelmatig contact met de gemeente
(wijkteam leefomgeving) en daarbij komt de vraag over ouderenhuisvesting
regelmatig aan de orde. De wensen uit de wijk worden aan de gemeente
doorgegeven. Het initiatief voor verdere actie moet uit de wijk komen en de
wijkvereniging ondersteunt en faciliteert. Bij de wijkenquête van 2017 bleek dat
deze werkwijze breed ondersteund wordt.





Gevraagd wordt of het mogelijk is een AED-apparaat te plaatsen in de wijk. Er is
er een bij de tennisvereniging maar dat kan niet altijd gebruikt worden. Er
ontstaat enige discussie over effectiviteit en het bestuur zegt toe hierop terug te
komen.
De Penseelstreek wordt niet overal bezorgd. Aandachtspunt voor nieuwe, nog te
vinden coördinator.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage.

