Concept verslag van de Algemene Bewonersvergadering voor Bezuidenhout.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Bestuur:
Bewoners:

Maandag 19 mei 2014
Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25
19.30 uur
De heer J. Snijders- Voorzitter, De heer A. Tulling – Penningmeester, De heer Y. Prinzen –
secretaris, De heer J. ter Meulen
37 (volgens presentielijst)

1. Opening en Mededelingen
De heer Snijders opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet alle aanwezigen welkom en geeft vervolgens een
korte uitleg over de indeling van de avond. Er zijn verder geen mededelingen.
2. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 september 2013
De heer Snijders vraagt of de aanwezigen op- of aanmerkingen hebben op het verslag. Er volgen geen
wijzigingen, hierna wordt het verslag vastgesteld.
3. Jaarverslag over 2013 (secretaris)
De heer Prinzen, secretaris, neemt het woord. Hij bespreekt het jaarverslag over 2013. Hij noemt enkele
terugkerende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Sophiepark feest, de Parels en de vrijmarkt. Het voert te ver om
alles te noemen. Wel stelt de heer Prinzen dat alles mogelijk wordt gemaakt door de vele vrijwilligers die
betrokken zijn bij de verschillende projecten in de wijk. Een minpuntje is dat de vrijmarkt in 2013 geen doorgang
heeft kunnen vinden, gelukkig was dat in 2014 weer een succesvol evenement. Voorts vertelt de heer Prinzen
dat de fijnstof petitie meer dan 1000 handtekeningen heeft opgeleverd. Ook de website wordt genoemd, de
bezoekersaantallen stijgen nog steeds. Tevens wordt Bezuidenhout Nieuws genoemd, die inmiddels bekend
staat als “glossy” aldus de heer Snijders.
Tot slot stelt de heer Prinzen voor aan de aanwezigen om het jaarverslag te lezen. Indien er vragen zijn, kunnen
deze gesteld worden.
Vraag bewoner: Zijn de concepten en doelen van de werkgroepen alleen voor afgelopen jaar? En wie
is de contactpersoon voor Bezuidenhout-Oost?
Marja Roel steekt lachend haar hand op en zegt toe toelichting te zullen geven na de vergadering.
Het jaarverslag 2013 is te downloaden op www.bezuidenhout.nl
4. Financieel verslag over 2013 (penningmeester)
De heer Snijders geeft het woord aan de heer Tulling, penningmeester. De heer Tulling legt uit dat de procedure
van subsidie aanvragen enigszins gewijzigd is. Hij licht toe dat er tegenwoordig projectmatig gewerkt wordt, wat
in houdt dat er per project subsidie aangevraagd dient te worden. Dist aspect staat echter buiten onze
vergadering, dit zijn aparte aanvragen geweest.
Vervolgens deelt de heer Tulling mede dat we een batig saldo hebben van € 2.517,38
De opbrengst bestaat uit geld dat over is uit verschillende projecten. Het eigen vermogen is gestegen met €
2.500 en er is reeds € 10.000 gereserveerd voor de hut op het Spaarwaterveld.
Een begroting is niet gemaakt. Het enige waar een begroting voor gemaakt kan worden, is voor de huur en voor
de algemene kosten.
De heer Tulling nodigt vervolgens de aanwezigen uit, indien er vragen zijn, om langs te komen op
donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Vraag bewoner: Terug te betalen subsidies 2010, wat houdt dat in?
De heer Tulling geeft aan dat de gemeente dit bedrag vooralsnog niet heeft teruggevraagd.
5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
De heer Snijders geeft het woord aan de kascommissie, de heer Schlette en de heer Desserjer hebben op 15
mei 2014 de kas gecontroleerd. De heer Schlette neemt het woord en geeft aan dat er geen oneffenheden zijn
geconstateerd en dat alles in orde is bevonden, dankzij de zeer accurate penningmeester. Vervolgens stelt de
heer Schlette voor om het bestuur decharge te verlenen, de aanwezigen gaan hiermee akkoord.
De heer Snijders vraagt wie zich beschikbaar stelt voor de kascommissie voor 2014, niemand meldt zich.

6. Bestuursverkiezing
Verkiesbaar:

Jeroen ter Meulen

De heer ter Meulen stelt zich kort voor en vervolgens stelt de heer Snijders de heer ter Meulen verkiesbaar als
bestuurslid. Een meerderheid van de aanwezige bewoners stemt voor, de heer ter Meulen is nu onderdeel van
het bestuur.
Vraag bewoner: Welke functie gaat de heer ter Meulen bekleden in het bestuur?
De heer Snijders geeft aan dat de functies door het bestuur zelf te kiezen zijn.
7. Eindinrichting Spaarwaterveld
De heer Snijders deelt mede dat er deze zomer begonnen zal worden met de werkzaamheden op het
Spaarwaterveld.
Vraag bewoner: Gaat het gehele veld dicht voor de kinderen?
De heer Snijders geeft aan dat er achterin hekken geplaatst gaan worden, bij het Krajicek gedeelte en
dat het voorstuk en grasveld beschikbaar blijven voor de kinderen. De heer Snijders geeft ook te
kennen dat het financieel niet haalbaar zou zijn om het gehele veld in één keer aan te pakken.
De bewoner vraagt zich af of het zo wel veilig is voor de kinderen, waarop de heer Snijders de bewoner
uitnodigt om op kantoor langs te komen, zodat hij een en ander uit kan zoeken.
8. Opmerkingen en ideeën van de aanwezige bewoners
Een bewoonster wil graag een korte toelichting geven over de Stichting 3 maart 1945. Zij is bestuurslid van deze
stichting, welke al 20 jaar op de zondag rond 3 maart een herdenking organiseert. Volgend jaar is dit 70 jaar
geleden, deze herdenking zal dan ook grootser aangepakt worden. Tevens is er het plan om het verhaal van de
bombardementen op duurzame wijze weer te geven, met een wandelroute door de wijk. Hier zijn nog een aantal
vergunningen voor nodig. Tot slot noemt de bewoonster de bibliotheek die momenteel verbouwd wordt, daar zal
een historisch informatie punt komen, welke in contact staat met het Nationaal Archief.
Een andere bewoonster wil weten wat de plannen zijn voor onder andere de Schenkstrook, aangezien zij door
het verminderde groen overlast ervaart van de treinen. Mevrouw Tromp geeft aan na de vergadering met de
bewoonster te willen spreken.
Vervolgens dankt de heer Snijders alle vrijwilligers en promoot hij de Parelroute. Dan sluit hij de vergadering af
en kondigt aan dat na de pauze de presentatie van de gemeente betreffende Riool Oost gehouden zal worden.
9. Presentatie Gemeente Riool Oost
De gemeente begint om 20.15 aan haar presentatie.
10. Afsluiting op de gebruikelijke wijze (gezellig samenzijn/ hapje en drankje)
De heer Snijders sluit de vergadering om 21.30 uur.

