
 

Datum: 15 juni 2017
Aanwezig: Froukje Dijkhuizen,  Barend Freriks, Geek Hissink, René Muller, Harriët Verbeek en 

Jeppe Balkema (verslag).Tevens is Matthew Pyatt aanwezig.

1 Opening
Barend opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Barend heet Matthew Pyatt in het 
bijzonder welkom. Hij heeft zich aangemeld als belangstellende voor het lidmaatschap van het 
bestuur. Hij heeft een gesprek gehad met Barend en de Algemene Ledenvergadering bijgewoond. Hij 
wil graag deel gaan uitmaken van het bestuur. De vergadering is daar verheugd over. In afwachting 
van de benoeming door de Algemene Ledenvergadering van 2018 zal hij  meefunctioneren in het 
bestuur.
 
2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld.

3 Mededelingen
Harriët komt terug op het punt dat zij in de vorige vergadering naar voren heeft gebracht over een 
yoga-cursus. De lerares ziet ervan af.
Jeppe deelt mee dat er op 19 juni een overleg zal zijn, samen met het Team Leefomgeving en de 
Penseelstreek , met de Diaconessenkerk/Bakermat. Hij zegt toe via de mail een kort verslag van het 
gesprek aan het bestuur te zullen sturen.
Barend heeft overleg gehad met het Sociaal Wijkteam. Daarbij kwam onder meer het ANWB-auto-
maatje aan de orde. De SWOA zal de coördinatie op zich nemen.
René kondigt aan dat hij het bestuur zal betrekken bij activiteiten rond het weeshuis in het najaar.

4 Ingekomen en uitgaande post
Er is van geen van beide soorten post.

5 Vacature bestuur 
Nu Mattew Pyatt tot het bestuur wil toetreden kan een worden afgesproken wie voor welke 
commissie de contactpersoon zal zijn. Dit leidt tot de volgende afspraak:
René                 commissie kunst en cultuur
Geke                 redactie wijkkrant en commissie ouderen
Harriët              feestcommissie
Matthew          commissie leefomgeving
Jeppe                commissie themaochtenden.
Tevens wordt afgesproken dat Matthew de coördinatie van de activiteiten met het oog op het 
lustrum in 2020 op zich zal nemen. Hij zal daarover binnenkort contact met René hebben naar 
aanleiding van uit het archief te putten stukken over het vorige lustrum.
Jeppe zal de voorzitters van de commissies op de hoogte stellen van de hier genoemde afspraken.   

6 Verslag vergadering 19 april 2017
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
Barend deelt mee dat de bewoners van Aerenheem die hun lidmaatschap wilden opzeggen, na een 
gesprek met hem teruggekomen zijn op hun besluit.
René deelt mee dat hij degene die klaagde over een geluid in contact heeft kunnen brengen met een 
wijkbewoonster die eenzelfde ervaring had.



7 Nabespreking algemene ledenvergadering 
Het was een rustige vergadering. Helaas was er niet al te veel belangstelling. Algemeen is de 
opvatting dat de presentatie over de Jansbeek heel geslaagd was.
Barend  deelt naar aanleiding van de rondvraag mee dat de vraag over de buurtpreventie-app moet 
worden doorgespeeld naar de commissie Leefomgeving.
Dick van Aalten wordt lid van de kascommissie.

8 Voorbereiding lustrum
Met de bereidverklaring van Matthew om de coördinatie op zich te nemen is de basis gelegd voor de 
voorbereiding van het lustrum.

9 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
De penningmeester deelt mee dat zij in de volgende vergadering het aantal leden van de vereniging 
zal noemen.. 

10 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
K&C: René heeft geen mededelingen.
Themaochtenden: de commissie heeft het programma voor het najaar van 2017 rond. De folder 
wordt uitgedeeld. Er wordt al gepland voor het voorjaar 2018. Het afgelopen jaar liet de 
belangstelling iets terug. De bijeenkomst van juni 2017 was overigens weer drukbezocht.
Ouderen: Froukje deelt mee dat er een aantal hulpvragen is en dat het goed verloopt. Er worden 
voorbeelden gegeven van hulpvragen waarop niet kan worden ingegaan. Het paasontbijt bij AH was 
een succes. Het begintijdstip was voor sommigen die afhankelijk zijn van het moment waarop de 
thuiszorg komt, wat te vroeg.
Redactie: het laatste nummer was weer erg mooi. Er zijn wat problemen bij de verspreiding. 
Feestcommissie: geen opmerkingen; er was een vraag of de kwartierkwis van juni wel doorgaat. 
Commissie Leefomgeving: Geeke deelt mee dat in de ALV is gesproken over de bevoorrading van AH. 
Dit punt is in de commissie Leefomgeving nog niet aan de orde geweest maar zal wel nader worden 
bekeken.
Geeke deelt mee dat de drempels in de Van Lawick van Pabststraat dit najaar verwijderd zullen 
worden.
Geeke deelt mee dat er nog veel overleg is over de plaatsing van de containers in de wijk. Dit leidt tot
enig uitstel.

11 Datum volgende vergadering
Op (anders dan eerder afgesproken) 24 augustus 2017  om 20.00 uur bij René.

12 Rondvraag en sluiting
Opgemerkt wordt dat in de ALV is gesproken over het feit dat veel bezoekers aan de 
huiskamerconcerten niet uit onze wijk kwamen. René zal aan de commissie K&C voorleggen of dit 
een punt is dat nadere bespreking behoeft.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.


