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Verslag algemene ledenvergadering op donderdag 21 februari 2019 bij Wim Tijbosch
Aanwezig: 4 bestuursleden en 7 leden. Bericht van verhindering: Erik van Velzen en Marjon Kleefstra.
1. Opening
- De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Verslag algemene ledenvergadering 15 maart 2018
- Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de internetsite worden geplaatst.
3. Terugblik 2018
- De secretaris geeft een overzicht van de activiteiten in 2018:
- dankzij de crowdfundingsactie, heitje voor karweitje en bijdragen van gemeente, Fonds1818,
school en kinderdagverblijf konden een boom en 2 speeltoestellen worden geplaatst bij IKC
Klimboom,
- diverse malen werd overlegd met de gemeente/projectleider over geluidsoverlast bij IKC Klimboom,
- er was een tweede ronde duurzaamheid: 14 bewoners besloten zonnepanelen aan te brengen
en 11 bewoners besloten Tonzon vloerisolatie aan te brengen,
- diverse malen werd overlegd met de gemeente over nieuwe bestrating; dat is helaas niet gelukt
omdat nog aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan; wel werd de bestrating op diverse plaatsen
verbeterd,
- 6 keer verscheen de nieuwsbrief,
- wij hadden een geslaagde kerstborrel met een optreden van harmonieorkest Harpe Davids,
- de Kidsclub organiseerde: vrijmarkt Koningsdag, paasactiviteit, Sint-Maarten (38 kinderen plus
24 aanbeladressen), herfstfilm (15 kinderen), Sinterklaasfeest (30 kinderen plus 17 pietjes) en
iedere woensdag Sport- en Spelbus,
- er was veel informatie-uitwisseling via de website, Facebook en WhatsApp,
- de pensionado’s hielden de wijk schoon,
- diverse bewoners maakten gebruik van de Tool-o-theek.
- De secretaris bedankt de leden van de werkgroep tweede ronde duurzaamheid en de leden van
de Kidsclub voor hun inzet.
- Naar aanleiding van de terugblik was er een discussie over de mogelijkheden van zonnepanelen
bij vve’s. Verder gaf een van de leden aan een brief te hebben ontvangen van de gemeente over
het samen met Reimarkt starten met energiebesparing in Buytenwegh. Onze wijk heeft daar al
veel aan gedaan. De bewoner zou naar de bijeenkomst gaan.
4. Financieel verslag 2018
- De secretaris meldt dat de kascommissie de boeken en bescheiden heeft gecontroleerd en in orde
bevonden. De penningmeester geeft een toelichting, met name op het boeken van de crowdfunding. Het financieel verslag wordt goedgekeurd.
5. Begroting 2019
- De penningmeester geeft een toelichting. De begroting wordt goedgekeurd.
6. Aftreden voorzitter
- De voorzitter geeft aan terug te willen treden omdat zij het te druk heeft met andere werkzaamheden. De secretaris bedankt de voorzitter voor haar werkzaamheden. De vergadering gaat ermee
akkoord dat Wim Tijbosch weer voorzitter wordt en dat het bestuur gaat zoeken naar een nieuwe
voorzitter.

7. Activiteiten en belangenbehartiging 2019
- Er worden geen nieuwe activiteiten gepland. De duurzaamheidsactie en de activiteiten van de
Kidsclub lopen in ieder geval door.
- Gesproken wordt over de parkeerproblematiek. Allerlei aspecten en opties kwamen aan de orde:
invoering van een blauwe zone, invoering van een vergunningstelsel, controle door kentekenregistratie met rondrijdende controleurs, de AIVD, de constatering dat een echte oplossing alleen mogelijk is als de gemeente de parkeerproblematiek integraal aanpakt voor de hele gemeente etc.
- Gesproken wordt over de verbouwing van de AIVD en het sluiten van het tunneltje tijdens de bouw
en het mogelijk permanent sluiten daarna.
- Gesproken wordt over de mogelijkheden om glasvezel in onze wijk te laten aanleggen.
- Gesproken wordt over de mogelijkheid om een AED in de wijk op te hangen en de haken en ogen
daaraan.
- Liselotte benadrukte dat de omgeving van IKC Klimboom nog steeds erg kaal is. Zij bepleitte meer
groen/beplanting. Zij heeft daarover al contact gehad met de gemeente. Die heeft begrip daarvoor
en deed het voorstel om een plan op te stellen. Liselotte gaat daarvoor een voorstel doen en bespreekt dit met het bestuur.
8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur.
Wim Tijbosch
23 februari 2019

