
Verslag vergadering bestuur Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

Datum: 23 juni 2016
Aanwezig: Ben van Dijen, Barend Freriks, Froukje Dijkhuizen, René Muller, Geeke Hissink, Harriët

Verbeek en Jeppe Balkema (verslag)

1 Opening
Barend opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder René als algemeen 
bestuurslid en Jeppe als secretaris.

2 Agenda
Aan de agenda wordt een punt 5a toegevoegd met als onderwerp: Terugblik op de ALV en bespreking
van het verslag.

3 Mededelingen
René deelt mee dat de vereniging Vrienden van Sonsbeek een secretaris zoekt.
Barend deelt mee dat hij op 29 juni 2016 deel zal nemen aan een vergadering met de wijkteams. 
Actie Barend Verder deelt hij mee dat er op 6 juli 2016 een overleg met de gemeente zal 
plaatsvinden over de criteria plaatsing fietsenstallingen. Waarschijnlijk wordt hij bij dit overleg 
vergezeld door een lid van de commissie leefomgeving. Actie Barend 

4 Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen post/mail: 

 Brief van de Marijke Bruin in verband met haar vertrek. In de redactiecommissie zal afscheid 
van haar worden genomen. Harriët  neemt contact op in verband met een cadeau. Actie 
Harriët 

 Brief gemeente van 26 mei 2016 over ontvangst bezwaarschrift. Barend heeft op 30 juni 2016
samen met de voorzitter van de commissie leefomgeving een gesprek met de heer Duits. 
Actie Barend

 Aandachtspunten schouw. De brief is via de mail gestuurd aan de bestuursleden. De 
ontwikkelingen worden afgewacht.

5 Verslag en actiepunten 21 april 2016
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
René geeft aan contact gehad te hebben gehad met Edzard Gelderman en heeft hem gezegd dat de 
wijkvereniging niet actief optreedt.
Barend deelt mee dat zijn ervaringen met het bespreken van wijk actieplannen dusdanig is dat het 
vooralsnog niet voor de hand ligt om voor een dergelijke bespreking een aparte avond te organiseren.
Geeke meldt dat er na het indienen van het bezwaar verder geen mededelingen zijn te doen.
René heeft bedoelde stukken aan Frank gegeven.
Geeke heeft overleg gehad met Frank Meijer.
Het verslag van de vorige  vergadering wordt naar de webmaster gestuurd. Het concept van het 
verslag van deze vergadering wordt naar Rob Klingen gestuurd. Afgesproken wordt om in de toekomst
het concept-verslag “onder voorbehoud van goedkeuring” ook direct nadat het door de voorzitter is 
gezien naar de webmaster te sturen.

5a Terugblik op de ALV en bespreking van het verslag.
De tekst van het verslag wordt akkoord bevonden.
Het bestuur vond het een plezierige ledenvergadering. Het oordeel over de spreker over de Jansbeek 
was zeer positief. In de toekomst verdient het aanbeveling met deze opzet van de ledenvergadering 
door te gaan.



Naar aanleiding van de opmerking van de kascommissie over de reserve wordt het voorstel van Ben 
gevolgd om commissieleden voor hun jaarlijkse etentje een vergoeding te geven van € 50,- in plaats 
van de huidige € 35,-. Er wordt van gedachten gewisseld over de wenselijkheid vrijwilligers die, in 
verhouding veel werkzaamheden verrichten binnen hun commissie, een extraatje te geven. Als 
voorbeeld wordt de redactiecommissie gegeven. Harriet gaat dit voor de redactiecommissie regelen. 
Actie Harriet.

6 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Tot vandaag € 7.045 ontvangen (incl. toegezegde automatische incasso’s) van 480 donateurs. 
Was heel 2015 € 7.535 van 520 donateurs; nog zes maanden om op niveau te komen. Ben en Barend 
zijn actief met het werven van nieuwe leden. Ben boekte in drie straten al een opmerkelijk resultaat.
Actie Barend en Ben

7 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
K&C:  het beeld van Klaas Gubbels wordt in het najaar geplaatst; datum nog niet bekend; Marjan 
Knüppe heeft van het bestuur een voorschot gekregen in verband met het plaatsen van het beeld; 
terugbetaling van het resterende bedrag zal na de plaatsing plaatsvinden. verder geen nieuws. 
Themaochtenden:  lezingen trekken steeds veel bezoekers; het programma voor de tweede helft van 
2016 is klaar; er zal nu de gemeente geen adresgegevens meer verstrekt gericht gefolderd worden.
Ouderen: er wordt nu gewerkt met een kernteam; dit lijkt vruchten af te werpen; in het voorjaar 
2017 zal een evaluatie plaatsvinden. 
Redactie: naar aanleiding van discussie over de bezorging komt de vraag aan de orde of de 
redactiecommissie op dit moment niet onderbemensd is. Harriët zal contact met de 
redactiecommissie opnemen. Indien nodig en mogelijk zal op de website en in de wijkkrant een 
oproep voor nieuwe leden worden geplaatst. Actie Harriet
Feestcommissie:  er zijn plannen om op Koningsdag 2017 iets nieuws te organiseren, de  kinderdisco 
is gestopt. Op 2 juli 2016 vindt de kwartierkwis plaats. Ben vraagt aandacht voor de vergoeding (€ 
75,-) in verband met een buurt-BBQ.
Leefomgeving: geen nieuws te melden.

8 Datum volgende vergadering
Op 18 augustus  bij René. Er is enige discussie of vakantieperikelen niet tot een andere datum zullen 
dwingen. 

9 Rondvraag en sluiting
Barend stelt vast dat we dit jaar 35 jaar bestaan. Het veertigjarige bestaan zal uitgebreid gevierd 
worden. In een volgende vergadering zullen we daar aandacht aan moeten besteden. 


