
Verslag vergadering bestuur Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

Datum: 23 februari 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 brengt onder de aandacht dat 
dit de eerste bestuursvergadering is na het overlijden van Ben. Hij verwoordt de gevoelens die door 
alle leden van het bestuur worden gedeeld.  Ben blijft in ons aller herinnering als een gedreven lid 
van ons bestuur die buitengewoon aardig was. 

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld.

3 Mededelingen
René deelt mee dat hij geen lid van de kunstcommissie is geworden. 
Barend deelt mee dat hij een mail heeft rondgezonden over een overleg met de Penseelstreek 
waarbij informatie is gegeven over het project ANWB-automaatje. René refereert aan zijn mail 
waarin hij bezwaren tegen dit plan naar voren heeft gebracht. Barend zegt dat er meer informatie 
komt en dat er nu nog geen beslissing van het bestuur wordt gevraagd.

4 Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen: 
Barend deelt mee:
dat hij een brief heeft ontvangen van mevr. Van Es waarin de medewerking van de wijkvereniging 
wordt gevraagd om de mogelijkheid te hebben mensen te benaderen voor een onderzoek over 
mantelzorg en respijtzorg. Barend zal haar o.m. wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van de 
website van de wijk. Actie Barend  
dat de voorzitter van de commissie Themaochtenden het verzoek contact te leggen met de nieuwe 
penningmeester. Barend zal de voorzitter berichte. Actie Barend 
dat hij een brief heeft ontvangen van de commissie Leefomgeving over de fietsenstallingen met de 
vraag hoe de stemming in de wijk over voorstellen gepeild kan worden. Barend en Harriët zullen 
daarover in gesprek gaan met een lid van de commissie. Actie Barend en Harriët  
Jeppe deelt mee dat hij is benaderd door een lid van de commissie Leefomgeving over de bouw op 
het Neproma-terrein. Overleg heeft nog niet plaatsgevonden.

5 Vaststellen vergaderdata 2017 en datum algemene ledenvergadering 2017
De volgende vergaderdata van het bestuur worden vastgesteld: 19 april, 22 juni, 17 augustus, 19 
oktober en 14 december.
De algemene  ledenvergadering wordt gehouden op 11 mei in de Molenplaats.
Er wordt vanuit gegaan dat de leden van de kascommissie van 2016 ook in 2017 als zodanig willen 
optreden. Mocht dat anders zijn dan zal Barend anderen benaderen.
Er wordt van gedachten gewisseld over de invulling van het gedeelte van de avond van de algemene 
ledenvergadering na afloop van de vergadering. Barend zal daarover mensen benaderen. Actie 
Barend

6 Taakverdeling bestuursleden en vacature bestuur
Er is een vacature voor een algemeen  bestuurslid. In de wijkkrant en op de website zal een 
advertentie worden geplaatst. Actie Barend  Barend  zal ook in zijn bijdrage aan de wijkkrant op de 



advertentie wijzen.
René deelt mee dat hij in 2018 zal terugtreden als bestuurslid. Afgesproken wordt dat het rooster 
van aftreden van het bestuur bij de stukken van de algemene ledenvergadering zal worden gevoegd. 
In afwachting van het aantreden van het nieuwe bestuurslid wordt besloten dat de volgende indeling
van contactpersonen zal gelden:
K&C: René
Themaochtenden: Jeppe
Ouderen: Froukje
Redactie: Harriët
Feestcommissie: René
Commissie Leefomgeving: Geeke

7 Verslag vergadering 14 december 2016
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
Barend deelt mee dat er op 6 februari j.l. een gesprek heeft plaatsgevonden met de twee leden van 
het Team Leefomgeving die het meest bij onze wijk betrokken zijn. Het Team heeft een onderkomen 
gevonden bij de Molenplaats. Er is van gedachten gewisseld over de werkwijze van het Team en er is 
informatie verstrekt over het functioneren van de wijkvereniging. Afgesproken is dat agenda en 
verslag van onze vergaderingen steeds aan het Team worden gestuurd en dat het aan het Team is 
om aan te geven of zij bij (een deel van) een vergadering aanwezig willen zijn. 
Verslag van de vergadering van 14 december 2016 bij deze vastgesteld.

8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
De penningmeester deelt mee dat er vier nieuwe leden van de wijkvereniging zijn. 
Afgesproken wordt dat afspraken met financiële consequenties  die leden van het bestuur maken 
steeds schriftelijk of in een mail aan de penningmeester worden vastgelegd.

10 Het volgende lustrum
Tijdens de nieuwjaarsborrel hebben twee wijkgenoten aangegeven belangstelling te hebben voor de 
commissie die het lustrum zal organiseren. Barend zal een oriënterend gesprek met beiden voeren.  
Actie Barend In de volgende vergadering zal een begin van een draaiboek voor het lustrum opgesteld
gaan worden. 

11 Datum volgende vergadering
Op 19 april 2017 om 20.00 uur bij Harriët

12 Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.


