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Nieuwsbrief
Algemene vergadering
Het nieuwe jaar is weer begonnen en dus komt de algemene ledenvergadering er weer aan. Die zal plaatsvinden op donderdag 20 februari. De vergadering begint
om 20.00 uur en vindt plaats bij Wim Tijbosch, van
Schendelhove 9.
Nieuw bestuurslid
Een van de agendapunten is de benoeming van een
nieuw bestuurslid. Jan Hendrik Galdiga, van Schendelhove 15, heeft aangegeven bereid te zijn om bestuurslid te
worden. Wij zijn blij dat het bestuur versterkt wordt met
een jongere bewoner. Als u hem wilt leren kennen, kom
dan naar de algemene vergadering. Daarnaast bent u natuurlijk ook van harte welkom om uw ideeën door te geven of om gewoon te luisteren.
De agenda van de vergadering is:
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 21 februari 2019
3. Benoeming nieuw bestuurslid
4. Terugblik 2019
5. Financieel verslag 2019
6. Begroting 2020
7. Activiteiten en belangenbehartiging 2020
8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting

Besteding contributie
Een van de leden heeft de suggestie gedaan om -ook
voor degenen die niet naar de algemene vergadering
komen- een keer inzicht te geven in de kosten van onze
vereniging. Wij proberen natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw contributies want dat zijn onze
enige inkomsten. Graag geven wij u een indruk van de
besteding zodat u kunt zien dat uw contributie goed
wordt besteed.
- Wij hebben ieder jaar ongeveer 180 leden. Het grootste deel van de contributie wordt natuurlijk besteed
aan activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
kerstfeest. Soms is er een borrel, soms een echt feest
met een band of een harmonie.

Denk ook aan de kerstverlichting die ooit aangeschaft
moest worden en die soms gerepareerd moet worden.
- Een activiteit waar veel kinderen uit de wijk plezier aan
beleven, is het sinterklaasfeest. Daar doen ieder jaar
ruim 50 kinderen aan mee. Het gaat dan om het
strooigoed, het draaiorgel, een aardigheidje voor de
kinderen, maar bijvoorbeeld ook om kosten van nieuwe pietenpakken of onderdelen daarvan.
- Verder zijn kosten verbonden aan
Koningsdag (soms een borrel, tegenwoordig vaak een kinderactiviteit) en
aan andere activiteiten voor volwassenen en kinderen, zoals het paasfeest, een filmavond en Sint-Maarten.
- Ook het secretariaat kost ook geld, bijvoorbeeld het
verspreiden van de nieuwsbrief. Denk aan papier en
cartridges. Het vorig jaar hebben wij bovendien een laserprinter gekocht omdat gratis printen niet meer mogelijk was en een eigen printer goedkoper was dan elders te laten printen. Denk ook aan de kosten van de
provider voor de site, de zakelijke rekening bij de ING
(die kost ruim € 150,- per jaar, plus een bedrag per
transactie), etc.
- Verder moeten wij natuurlijk ook reserveren voor een
lustrumviering en voor onvoorziene uitgaven. Denk aan
activiteiten die duurder uitvallen dan begroot, of aan
het boekje 40 jaar Albertshoven dat u een paar jaar geleden kreeg.
Natuurlijk zal niet iedereen overal evenveel gebruik van
maken. Naast alles waar kosten aan verbonden zijn, gebeurt er dankzij uw lidmaatschap natuurlijk veel meer.
Denk aan de pensionado’s die de wijk schoonhouden,
onze WhatsApp-groep, onze Facebook-pagina, de contacten die wij met de gemeente onderhouden en allerlei
andere vormen van belangenbehartiging; denk aan de
acties in het verleden rond gezamenlijke aanschaf van
garagedeuren en recentelijk rond zonnepanelen,
spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Dat alles is alleen
mogelijk dankzij uw lidmaatschap. Zoals u ziet, wordt uw
contributie goed besteed en is het belangrijk dat zoveel
mogelijk bewoners lid zijn.

In onze samenleving worden mensen steeds individualistischer. Juist daarom is het goed om uw betrokkenheid
met uw medebewoners te tonen en lid te zijn van de
bewonersvereniging.

Parkeeroverlast AIVD
Wij hebben contact gehad met de AIVD omdat wij de
indruk hebben dat het nog steeds regelmatig voorkomt
dat AIVD-personeel in onze wijk parkeert, dit ondanks
de eerdere toezegging dat dit niet zou gebeuren. De
AIVD neemt het probleem gelukkig duidelijk serieus.
De AIVD erkent die afspraak en informeert medewerkers regelmatig hierover. Verder benadrukt de AIVD
dat een van de redenen van de verbouwing is dat het
aantal parkeerplaatsen voor medewerkers flink wordt
uitgebreid. Bovendien neemt de dienst allerlei maatregelen om overlast door bouwwerkzaamheden te voorkomen. Overigens moeten wij ook erkennen dat het
om openbare parkeerplaatsen gaat die ook gebruikt
kunnen worden door personeel van de school, bezoekers van het Stadshart etc.

Contributie betaald?
Vergeet a.u.b. niet om -als u dat nog niet hebt gedaanuw contibutie over te maken op ons rekeningnummer
NL36 INGB 0003 7572 49. De contributie bedraagt
slechts € 12,-. Hierboven hebt u kunnen lezen waar uw
controbutie aan wordt besteed. U draagt daarmee bovendien bij aan de sociale cohesie in de wijk.

Nieuw afvalbeleid
In de vorige nieuwsbrief hebben wij geïnformeerd over
de plannen van de gemeente op het gebied van parkeren. In deze nieuwsbrief gaan wij in op het nieuwe afvalbeleid.
Wij zijn naar een bijeenkomst geweest waar het nieuwe
afvalbeleid van Zoetermeer werd gepresenteerd. Omdat
velen van u dat wellicht niet kennen, informeren wij u
graag. Sinds het sneuvelen van de Diftar, alweer 14 jaar
geleden, ligt het afvalbeleid in Zoetermeer stil. Mede
daardoor scoort Zoetermeer buitengewoon slecht als
het gaat om afvalscheiding e.d. Zo is het landelijke
streefcijfer van restafval 100 kg. per bewoner. In Zoetermeer is dat 218 kg! Zowel om kosten te besparen als
uit milieuoogpunt zijn verbeteringen nodig. Daarom
heeft Zoetermeer onder meer de volgende voornemens:
- Gratis inzamelen van grofvuil aan huis stopt.

- U krijgt een 3e bak voor PBT (plastic, blik en drankkarton). Die komt ook ondergronds bij de flatgebouwen. U
hoeft die -of de grijze bak- echter niet te nemen.
- Er komt een gedifferentieerd tarief (Diftar) voor het
restafval als prijsprikkel om afval beter te scheiden. Per
bak of per kilo is nog niet besloten.
- U moet een ja/ja-sticker opplakken als u huis-aanhuisbladen en reclame wil krijgen.
- Restafval wordt 1x per maand opgehaald, GFT en PBT
2x per maand.
De voorstellen komen binnenkort in de
gemeenteraad en worden medio 2020
ingevoerd. Gestart wordt met een
proefperiode.
De raad moet nog beslissen of ook de kringloopwinkels
moeten gaan betalen voor het laten ophalen van hun
grofvuil. Hoewel alleen verkoopbare goederen worden
ingenomen, hebben die toch 17% restafval.
Wegbrengen naar het zelfbrengdepot blijft gratis. Overigens hangt het van de afvalverwerker af of het afval gescheiden wordt opgehaald (zoals in Zoetermeer) of nagescheiden (zoals in Rotterdam). De gemeente hoopt
dat er door de maatregelen minder restafval wordt aangeboden. Ook wij hopen natuurlijk dat u voor uzelf en
voor uw (klein)kinderen het milieu een warm hart toedraagt en dat u uw afval zoveel mogelijk scheidt.

Pensionado’s en
Kidsclub bedankt
Graag willen wij in deze Nieuwsbrief een keer aandacht
schenken aan alle bewoners die zoveel doen voor de
wijk. In de eerste plaats denken wij dan aan de pensionado’s die de wijk schoonhouden. Maandelijks kunt u
ze met kleurrijke hesjes aan, bezig zien in de wijk om
zwerfvuil te verzamelen, verwilderd groen te verwijderen, onkruid weg te halen etc. Daarnaast is er natuurlijk
de Kidsclub die veel voor de kinderen van onze bewoners doet. Dankzij hen worden ieder jaar allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Dus: pensionado’s en leden van de Kidsclub: bedankt voor alles wat
jullie voor ons doen!
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