
 

Concept notulen Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2021 
 

De digitale Algemene Ledenvergadering wordt door invallend voorzitter Elger om net na 20:00 
geopend. 

 

1. Mededelingen van bestuur 

Voorzitter Wiebe zal niet aanwezig zijn vanavond aangezien hij wordt verrast door zijn familie 
vanwege zijn verjaardag. Bestuurslid Elger neemt de honneurs waar. 

 
2. Vaststellen agenda 

 
Niemand heeft iets toe te voegen en de agenda is bij deze vastgesteld. 

 
3. Bestuur 

 
a. Nieuwe bestuursleden 

 
Ons nieuwe bestuurslid Rita wordt verwelkomd. En net zo leuk nieuws is dat we nog een 
bestuurslid mogen verwelkomen: Eefje Donkersloot stelt zich voor. Ze woont 39 jaar in de 
wijk, heeft lesgegeven op het Willem Blau College en werkt op het hospice. 
Ze heeft meegewerkt aan de Bergermeerrun en samengewerkt met Jacques. 

 
Er wordt een stemming gehouden om Eefje toe te laten treden tot het bestuur en iedereen 
stemt voor. Van harte welkom bij het bestuur Eefje! 

 
b. Penningmeester 

 
Jacques neemt het woord en geeft aan dat dit zijn laatste jaar als penningmeester van het 
bestuur is. Het volgende verslag zal hij samen met de nieuwe penningmeester maken om 
deze in te werken. Hierbij de oproep dat wij op zoek zijn naar een nieuwe, enthousiaste 
penningsmeester! Svp melden bij het bestuur. We kijken er naar uit! 

 
4. Ingekomen stukken 

 
Geen 

 
5. Verslag van de ALV van 18-11-2020 

 
Elger neemt vlot de notulen door.  
Kwestie: Het hekje aan het einde van de Berliozstraat. De gemeente wilt houtwalletjes 
plaatsen zodat honden niet zomaar uit het parkje rennen.  
De prijzen van de fotowedstrijd zijn nog niet rondgebracht. Begin volgende week gaat Elger 
op pad. 
Zijn er nog vragen of toevoegingen? Nee. 

 
6. Vaststelling jaarcijfers  

 
Het woord gaat naar Jacques voor de jaarcijfers. 



 

Het verslag staat op onze website. We hebben ditmaal weer een positief resultaat. We 
hebben weinig activiteiten gehad die geld hebben gekost. Dit jaar zullen we helaas ook weer 
weinig activiteiten hebben. Dus het saldo blijft positief. Zijn er nog vragen over? Nee. 
 

7. Controle (en benoeming) kascommissie 
 
Elly en Jan als zijnde kascommissie hebben samen de boeken nagekeken en hebben geen 
onregelmatigheden gevonden. Jacques krijgt complimenten voor het overzichtelijk verslag. 
Elger benoemt nog even de reservering van het jubileumfeest. We hebben een fictief flink 
bedrag gereserveerd. We kunnen pas beslissingen maken hierover zodra we weten hoe en 
waarvoor dit te besteden. Peter Tuinman biedt zich aan als nieuw lid van de kascommissie. 

 
8. Evenementen 2021 

 
Bestuurslid Maik krijgt het woord. Normaal gesproken staat voor september de 
Bergermeerrun ingepland.  We horen om ons heen dat er voor later in het jaar evenementen 
worden georganiseerd. Wij zien het nog niet zitten om dit jaar aan de slag te gaan. Het 
organiseren had ook eigenlijk in februari al moeten beginnen (zoeken van sponsoren, 
vergunning, promotie etc).  Wiebe en Maik zijn erg druk op hun werk en vinden al met al dat 
het risico te groot is dat het alsnog niet door mag gaan.  Hopelijk kunnen we volgend jaar een 
extra grote, mooie run organiseren. 
De rest van onze activiteiten zullen ook worden uitgesteld. De fotowedstrijd blijft wel 
bestaan. Misschien komen er meerdere edities. We gaan nog kijken hoe we het makkelijker 
kunnen maken om de foto’s in te dienen. We zullen de opzet verbeteren. 
Ons Jubileumjaar is 2024. Eefje vraagt zich af wanneer we kunnen gaan beginnen met 
nadenken over activiteiten. Wat ons betreft nu al! Het vergt immers veel voorbereiding.  

 
Anneke vraagt of de buitenspeeldag dit jaar doorgaat. Elger heeft er nog niets over 
vernomen van de organisatie. Zij zullen tegen dezelfde problemen aanlopen, bijvoorbeeld 
het feit dat er veel mensen bij elkaar zullen komen. Het bestuur zal gaan informeren bij de 
dames van de organisatie over het wel of niet doorgang vinden van de deze leuke, speciale 
dag voor onze kinderen.  

 
 

9. Rondvraag 
 
Hans komt terug op het beroemde hekje bij de Oude Kwekerij. De gemeente wilt geen hekje 
bij het park bij de Berliozstraat. Men vind dat de hond in toom gehouden moet worden.  
Hans is van mening dat het hekje nog steeds zin heeft. Het geplaatste hekje staat op de 
verkeerde plek. Elly vraagt voor wie de kosten van het hekje zijn. Dat lijkt onduidelijk. Elly 
vraagt of er een verzoekschrift naar de gemeente gestuurd kan worden in samenwerking met 
het park. De Wijkvereniging is geen belanghebbende in deze. Hans neemt het initiatief om 
samen met Elly een en ander op papier te zetten om de gemeente aan te schrijven.  
Hans vraagt ook of er al reactie is gekomen op de meneer die een brom hoorde van de 
gasopslag zoals vermeld in de Componist. Niemand heeft hier iets over gehoord.   

 
Bart-Jan stelt een vraag naar aanleiding van het artikel over de verkeersveiligheid van Maik.   
Hij heeft een discussie gehad met de verkeersdeskundige. Deze kijkt namelijk niet naar 
praktijk. Speelt dat nog Maik? Maik geeft aan dat het verhaal over de Beethovensingel nog 
speelt. Hij krijgt alleen maar theoretische reacties van de deskundige.  
Maik heeft tot nu toe al 3x gemaild met verzoek tot op locatie te checken. De deskundige 
blijkt ziek te zijn. Maik gaat nu samen met Bart-Jan in actie.  



 

Bart-Jan stelt voor de gemeente aansprakelijk te stellen voor als er wat gebeurt. 
Anneke benoemt ook de zwarte weg. Dit is in principe bestemmingsverkeer. Er staat alleen 
geen bord. Dus auto’s rijden er regelmatig in. En waarom gaan de auto’s van de 
waterzuivering tegenwoorden regelmatig via de zwarte weg terwijl er ook een andere route 
is? Handhaving rijdt ook vaak langs. 

 
Hans merk op dat de Schubertkade wordt gebruikt als racebaan (fietsers over de stoep)   
Elger stelt voor de wijkagent hier over aan te spreken.  

 
Eefje haalt aan dat een buurtbewoner het heeft gehad over de geluidswal. Is een geluidswal 
met zonnepanelen een idee? Zo heb je 2 vliegen in 1 klap.  
Elger vraagt zich af wat de wijkvereniging hierin kan betekenen. Er zijn namelijk 3 partijen die 
aansprakelijk zijn voor ‘ons’ stuk van de geluidswal. Dit zal allemaal heel lastig te realiseren 
zijn. Rita vertelt dat de wijkvereniging een zienswijze heeft medeondertekend. Maar of dat 
iets uithaalt is een 2e.. De tijd zal het leren. 

 
10. Sluiting 

 
Hierna is het officiële gedeelte van deze Algemene Ledenvergadering afgelopen. De klok slaat 
20:37. Veel aanwezigen zijn gauw vertrokken (iets met voetbal?) een paar praten nog even 
na maar al snel is de digitale vergaderkamer door iedereen verlaten. Tot een volgende keer. 
Hopelijk weer fysiek bij elkaar.  

 


