
Datum:  8 april 2020 (via Skype) 
Aanwezig: Gerard Slag, Matthew Pyatt,  Froukje Dijkhuizen, Kees van Luijt, Anouk Bisseling, 

Geeke Hissink en Jeppe Balkema (verslag).  
 

 
1 Opening en vaststelling agenda 

Gerard  opent de vergadering en vraagt naar ieders gezondheid. De agenda wordt vastgesteld.   
 
2 Verslag en actiepunten vergadering  6 februari 2020 
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen.   
Geeke deelt mee dat het overleg met de redactiecommissie zal plaatsvinden als de beperkingen die 
uit de Corona-situatie voortvloeien, voorbij zijn.  
Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt. De bestaande procedure dat het 
concept-verslag nadat het door de voorzitter is goedgekeurd op de website wordt gezet en in de 
volgende vergadering door het hele bestuur wordt vastgesteld, wordt ongelukkig bevonden. De 
vanaf nu te volgen procedure wordt dat het verslag nadat het concept door de secretaris is 
opgesteld, aan alle bestuursleden wordt toegezonden en dat zij binnen een week eventuele 
opmerkingen over het verslag kunnen maken. Daarna wordt het verslag door voorzitter en secretaris 
vastgesteld en op de site geplaatst. Gewaarborgd moet zijn dat die vaststelling binnen veertien 
dagen na de vergaderdatum plaatsvindt.   
 
3 Mededelingen 
Gerard merkt op dat de informatiebijeenkomst “Burgemeesterswijk van het gas af, maar hoe?” die 
de commissie Duurzaamheid op 10 maart j.l. heeft georganiseerd, buitengewoon geslaagd was. Dit 
wordt beaamd. 
 
4 Ingekomen en uitgaande post 
Jeppe deelt mee dat er geen post is. Vlak voor de vergadering is een mail ontvangen van de 
commissie Kunst & Cultuur. Die mail zal bij agendapunt 8 aan de orde komen. 
 
5 Planning Algemene ledenvergadering 
De Corana-maatregelen van het kabinet maken het onmogelijk de ALV op 22 april te houden. 
Onduidelijk is wanneer  het na 28 april wel mogelijk zal zijn een dergelijke vergadering te houden. 
Daarom wordt besloten een online-vergadering te organiseren op 3 juni a.s. De informatie daarover 
zal gegeven worden in het volgende nummer van het Wijkcontact en op de site. 
 
6 Lustrum (vast agendapunt) 
De Corona-maatregelen hebben ook roet in het lustrum-eten gegooid. De bijeenkomsten op 12 en 16 
mei zijn afgelast. Maar dat betekent niet dat de lustrum-activiteiten niet doorgaan. De vergadering 
besluit om het  feest in de stadsvilla te verplaatsen naar 31 oktober.  
 
7 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt) 
Froukje deelt mee, zoals eerder aangekondigd, dat de cijfers over 2019 een tekort laten zien. De 
automatische incasso loopt niet goed en er wordt veel gestorneerd. 
Een discussie over mogelijkheden om meer leden te werven en de incasso beter te laten verlopen, 
leidt tot de volgende besluiten: 
- de automatische incasso wordt in de toekomst duidelijk van te voren aangekondigd; 
- per straat van de wijk wordt een contactpersoon gezocht om mensen die nog geen lid zijn te 
benaderen en om nieuwe bewoners te wijzen op de mogelijkheid lid te worden; 
- de site wordt zo ingericht dat mensen die zich via de site als lid aanmelden uitsluitend van 
automatische incasso gebruik kunnen maken; 
- er wordt een brief opgesteld die gericht is op niet-leden; verspreiding via Wijkcontact of via een 



flyer; 
- naar aanleiding van de storneringen wordt actie ondernomen. 
 
 
8 Rondje langs de commissies (vast agendapunt) 
Kunst & Cultuur: de mail van de commissie die vlak voor de vergadering is binnengekomen wordt 
besproken. Besloten wordt dat Gerard en Kees een gesprek zullen hebben met twee leden van de 
commissie. 
Themaochtenden: De geplande lezingen voor het voorjaar zijn afgelast. 
Redactie: Geeke zal zodra  de Corona-beperkingen dat toelaten  samen met Kees  een gesprek met 
de (leden van de ) redactie te organiseren over de communicatie tussen redactie en bestuur en over 
de kosten van het Wijkcontact.  
Feestcommissie: geen mededelingen. 
Leefomgeving: geen mededelingen.  
Duurzaamheid: geen mededelingen; Gerard zal contact hebben met de commissie en de gemeente 
over de  40-jaar-boom. 
Ouderen: het blijft  de vraag of de commissie Ouderen een commissie van het bestuur moet blijven. 
Voor de volgende bestuursvergadering zal  Gerard, mede in verband met de ontwikkelingen rond de 
Bakermat, het agendapunt  en eventuele besluitvorming over dit onderwerp in het bestuur 
voorbereiden. 
 
In de vorige vergadering is  geconstateerd  dat er onduidelijkheid bestaat over gelden  die 
commissies onder zich hebben. Froukje heeft daarover gesproken met een aantal commissies. 
Afgesproken wordt dat Kees nadat hij in de vergadering van 3 juni tot penningmeester is benoemd, 
met vertegenwoordigers van alle commissies een gesprek zal voeren om kennis te maken en om 
afspraken te maken over de samenwerking. 
 
Naar aanleiding van dit agendapunt wordt een besluit genomen over de contactpersonen vanuit het 
bestuur met de verschillende commissies: 
Kunst & Cultuur: Anouk; 
Duurzaamheid: Geeke; 
Redactie Wijkcontact: Geeke; 
Feestcommissie: Matthew; 
Leefomgeving: Gerard; 
Themaochtenden: Jeppe. 
 
Naar aanleiding van deze discussie wordt besloten dat vanaf 1 september voor iedere 
bestuursvergadering een vertegenwoordiger van een commissie uitgenodigd zal worden om een 
vergadering bij te wonen. 
 
De volgende vergadering vindt plaats op 4  juni 2020  om 20.00 uur bij Gerard of via Skype 
 
9 Rondvraag en sluiting 
Froukje vraagt hoe het staat met het logo van de wijkvereniging. Via de mail heeft het bestuur eerder 
positief gereageerd op de gedachte vanuit de redactie om tot een nieuw logo te komen. Over de 
financiering zal Geeke contact hebben met de redactie. 
 
  



 

 

 

Acties bestuursleden 

Kees: 

het maken van een concept voor een brief die bij nieuwe bewoners van de wijk in de bus kan worden 

gedaan. 

een kennismakingsgesprek voeren met vertegenwoordigers van de verschillende commissies. 

Froukje:  

contact met de webmaster over aanpassing van de site zodat nieuwe leden die zich via de site 

inschrijven alleen automatisch kunnen betalen.  

reageren op storneringen. 

Kees en Geeke 

een gesprek voeren met de redactie. 

Gerard en Kees 

een gesprek voeren met twee leden van de commissie Kunst & Cultuur. 

Gerard: 

voorbereiden agendapunt en bijbehorende  besluitvorming over de positie van de commissie 

Ouderen. 

contact met de commissie Duurzaamheid en/of de gemeente over de 40-jaar-boom. 

Geeke: 

contact met de redactie over een nieuw logo. 

Jeppe: 

een voorstel ontwerpen voor per straat contactpersonen met het bestuur. 

 

 

 

 

 

 


