
Verslag vergadering bestuur Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

Datum: 19 april 2017
Aanwezig: Froukje Dijkhuizen,  Barend Freriks, Geek Hissink, René Muller, Harriët Verbeek en 

Jeppe Balkema (verslag)

1 Opening
Barend opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Barend staat stil bij het overlijden van 
Kees Joosse, lid van de kascommissie en van de commissie Leefomgeving.

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld.

3 Mededelingen
Barend deelt mee dat hij aanwezig is geweest bij een vergadering van de Vrienden van Sonsbeek. 
Daar werd onze gift aan de vereniging in dankbaarheid genoemd. 

4 Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen: 
Barend deelt mee:
dat er twee leden van de vereniging die in Aerenheem wonen hun lidmaatschap hebben opgezegd 
naar aanleiding van een stukje in de wijkkrant; hij zal een brief aan deze mensen sturen met een 
uitnodiging tot een gesprek over het opzeggen van het lidmaatschap; Actie Barend
dat er een mail is ontvangen over pension in de Bouriciusstraat: de mail is doorgestuurd naar de 
commissie Leefomgeving; die commissie heeft de kwestie onder de aandacht gebracht van het Team 
Leefomgeving;
Er is een mail ontvangen met het verzoek om informatie over een laag-freqent geluid (brom)in de 
buurt. De zender vraagt om eerdere informatie hierover die in het wijkblad heeft gestaan. René zal 
hier onderzoek gaan doen en betrokkene berichten. Actie René

5 Vacature bestuur 
Er zijn twee reacties binnengekomen op de oproepen die zijn geplaatst. Het bestuur besluit eerst een
paar weken te wachten met actie te ondernemen in afwachting van andere aanmelders.

6 Voorbereiding algemene ledenvergadering 
Harriët deelt mee dat zij op 11 mei niet aanwezig kan zijn.
Het jaarverslag is voor zover het de verslagen van de commissies betreft compleet en zal in deze 
vorm aan de vergadering worden voorgelegd. Door een fout van de secretaris is het concept van het  
verslag van het bestuur zelf niet aan de leden van het bestuur gestuurd. Dit zal alsnog gebeuren. Na 
ontvangst van de reacties zal het concept aangepast worden en in het verslag worden gevoegd.
De agenda voor de ledenvergadering wordt vastgesteld. Na de vergadering zal Theo Reesink een 
verhaal houden over de vorderingen van het project om de Jansbeek weer boven de grond te halen. 
Het bestuur zal aan de webmaster vragen extra publiciteit aan dit onderdeel te geven. Actie Jeppe
Geeke zal er voor zorgdragen dat 15 exemplaren van de stukken voor de vergadering geprint 
worden.
Er moeten presentielijsten aanwezig zijn.
Het rooster van aftreden wordt vastgesteld. Barend en René delen mee dat zij in 2018 zullen 
terugtreden als bestuurslid. Dit zal in het vergaderstuk worden vermeld.
De financiële stukken zullen op 25 april gereed zijn. De kascommissie bestaat uit Kathie Baart de la 



Faille en Gepke Pals.
De stukken van de vergadering gaan op 26 april naar de webmaster.

7 Verslag vergadering 23 februari 2017
Barend deelt mee dat het ANWB-maatjesproject door het SWOA is overgenomen en dat de 
wijkvereniging er voor de publiciteit bij betrokken zal worden.
Barend deelt mee dat de kwestie rond de mantelzorg geen verdere vragen meer oproept en dat de 
penningmeester van de commissie Themaochtenden contact heeft gehad met onze penningmeester.
De commissie Leefomgeving neemt voorlopig geen stappen waar het de fietsenstallingen betreft.
Barend en René zullen een schets maken voor het opzetten van een plan voor de organisatie van het 
lustrum.  Actie Barend en René
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.

8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
De penningmeester deelt mee dat er nu 593 leden van de wijkvereniging zijn. 

9 Rondje langs de commissies
K&C: René zal de commissie complimenteren met het succes van de huiskamerconcerten.
Themaochtenden: de commissie heeft het programma voor het najaar van 2017 rond.
Ouderen: Froukje deelt mee dat er een aantal hulpvragen is en dat het goed verloopt.
Redactie: het laatste nummer was weer prachtig! Er is aandacht voor de distributie met de vraag of 
rekening kan worden gehouden met schoolvakanties; Harriët zal dit aan de commissie voorleggen.
Feestcommissie: Froukje deelt mee dat de kinderdisco weer is georganiseerd en geslaagd was.
Commissie Leefomgeving: Geeke heeft geen bijzonderheden te melden.
Naar aanleiding van dit rondje deelt Harriët mee dat er op de Hoogkamp een Pilatus en Yoga-training
wordt georganiseerd. Wellicht is dit ook iets voor ouderen in onze wijk. Zij zal  daar nader onderzoek 
naar doen en er wellicht op terugkomen.

10 Datum volgende vergadering
Op 15 juni 2017 (anders dan eerder was vastgesteld) om 20.00 uur bij Harriët

12 Rondvraag en sluiting
Barend deelt nog mee dat het Paas-ontbijt bij AH heel gezellig was.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.


