
Datum:  1 februari 2023  
Aanwezig: Gerard Slag, Kees van Luijt, Marlies van den Heuvel, Bart Jan Sol, Geeke Hissink, 

Jeppe Balkema (verslag). Tevens is aanwezig Johan van der Hoek.                               
  

 
1 Opening en vaststelling agenda 

Gerard  opent de vergadering en heet in het bijzonder Johan van der Hoek welkom. Johan heeft 
belangstelling voor de functie van secretaris in het bestuur.  
 
2 Verslag en actiepunten vergadering 7 december 2022 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3 Mededelingen 

Gerard deelt mee dat hij op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente kennis heeft gemaakt met onze 
wijkwethouder, Marco van der Wel. Hij zal een bezoek brengen aan De Penseelstreek en onze wijk 
op 15 maart a.s. Gerard en Jeppe vormen de delegatie vanuit het bestuur voor dit bezoek. Na een 
lunch zal door beide wijken een tocht met de fiets worden gemaakt. Er zullen afspraken met De 
Penseelstreek worden gemaakt over het programma. Er wordt aangegeven dat er tijdens de 
fietstocht contactmomenten met wijkgenoten zouden moeten zijn. 
Gerard deelt mee dat hij contact heeft gehad met een afvaardiging van de werkgroep ZIN. Zie verder 
onder agendapunt 5. 
Gerard deelt mee dat hij op 20 januari een gesprek heeft gevoerd met de nieuwe wijkagent, Lieke 
Ligtenberg. Zijn voorstel om haar na de ALV iets te laten vertellen over haar werk en vragen van 
bewoners te beantwoorden, wordt overgenomen. 
Gerard deelt mee dat hij tevreden is over de opkomst voor en de gang van zaken tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Hier wordt mee ingestemd. Als in de toekomst weer voor een bijeenkomst 
in de middag wordt gekozen, is het van belang dat er faciliteiten voor kinderen zijn. 
 
4 Ingekomen en uitgaande post 
Er is geen mail of post ingekomen of uitgegaan. 
 
5 Subsidie werkgroep ZIN 
Gerard heeft contact gehad. De werkgroep heeft gesproken met de commissie Themaochtenden en 
is van oordeel dat zij zich van die commissie onderscheiden. Er wordt aan het bestuur gevraagd om 
een garantiesubsidie.  
Aan de hand van een begroting van de commissie ZIN voor 2023 kan worden bepaald tot welk bedrag 
een garantie voor dit jaar kan worden gegeven. De secretaris zal contact met de werkgroep opnemen 
en vervolgens samen met de penningmeester bepalen tot welk bedrag een garantie kan worden 
gegeven. Gerard zal contact hebben met De Penseelstreek. 
 
6 Nabespreking overleg met de Penseelstreek 
Op 11 januari is er sprake geweest van een goed en open overleg met De Penseelstreek. Geeke en 
Jeppe zullen met twee vertegenwoordigers van De Penseelstreek zorgen voor een uitwerking van 
wat in de bijeenkomst aan de orde is geweest. Vanuit beide verenigingen is er een bereidheid tot 
samenwerking. In de ALV zal nader verslag worden gedaan en begin maart wordt op de website 
informatie geplaatst over het proces van samenwerking. 
 
7 Voorbereiding Algemene ledenvergadering 
Nu alleen een bestuursverslag ter bespreking voorligt in de vergadering omdat afgezien is van een 
activiteitenverslag, is het aan de vertegenwoordigers van de commissies om ter vergadering in te 
gaan op de activiteiten in 2022 en vooral op de plannen voor 2023 met daarbij de dilemma’s waar de 
commissies tegenaan lopen. De leden van het bestuur zullen hierover communiceren met “hun” 



commissies. 
De aanwezige financiële stukken roepen geen vragen op. Kees zal de begroting rondsturen. Daarop 
kan via de mail gereageerd worden. Er is reeds contact met de kascommissie. 
Johan deelt mee dat hij graag kandidaat gesteld wil worden voor de functie van secretaris. Kees is 
bereid tot herbenoeming. Jeppe deelt mee dat hij voor een periode van maximaal één jaar algemeen 
lid van het bestuur wil blijven in het bijzonder voor het overleg met De Penseelstreek. 
Jeppe zal de vergaderstukken aanpassen. Deze zullen rond 1 maart op de site gepubliceerd worden. 
 
8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt) 
Het aantal leden blijft constant. Kees deelt mee dat de contributie over 2023 in april geïnd zal 
worden. 
 
9 Rondje langs de commissies (vast agendapunt) 
Marlies deelt mee dat de feestcommissie nu bezig is met de voorbereiding van de kinderdisco. 
De commissie Themaochtenden werkt gestaag voort.  
Bart Jan heeft geen bijzondere mededelingen  vanuit de commissie Leefomgeving.  
Geeke geeft over de commissie Duurzaamheid aan dat de commissie bezig is met de planning van de 
activiteiten voor het komend jaa . Over het Wijkcontact zijn geen mededelingen. 
Gerard heeft een bericht ontvangen van de commissie Kunst&Cultuur. Dat vergt nadere toelichting 
en overleg. 
  
10 Rondvraag en sluiting 
In de rondvraag stelt Bart Jan aan de orde of we niet onze deelneming zouden moeten betuigen met 
de bewoners van St. Marten na de verschrikkelijke brand die daar heeft plaatsgevonden. Gerard zal 
een brief opstellen. 
Van een andere orde is de vraag van Bart Jan of we niet als bestuur mee zouden kunnen doen aan de 
kwartierkwis die eindelijk weer georganiseerd kan worden. Diverse leden van het bestuur hebben 
belangstelling. (We mochten meedoen maar het resultaat was niet om over naar huis te schrijven: 
één na laatste)    
Volgende vergadering op 8 maart bij Geeke. 
 
Actiepunten 

Gerard, Kees en Jeppe voeren de besluitvorming over de garantiesubsidie voor de werkgroep ZIN uit. 

 

Allen: communiceren met de commissies over de ALV. 

 

Jeppe: aanpassen en versturen vergaderstukken. 

 

 


