
Datum:  4 juni 2020  
Aanwezig: Gerard Slag, Matthew Pyatt,  Froukje Dijkhuizen, Kees van Luijt, Anouk Bisseling, 

Geeke Hissink en Jeppe Balkema (verslag).  
 

 
1 Opening en vaststelling agenda 

Gerard  opent de vergadering en vraagt naar ieders gezondheid. De agenda wordt vastgesteld.   
 
2 Verslag en actiepunten vergadering  8 april 2020 
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen.  
De twee actiepunten van Kees blijven staan.  
Froukje deelt mee dat er contact is geweest met de webmaster over de aanpassing om uitsluitend 
een automatische machtiging mogelijk te maken bij de ledenwerving, maar dat zij nog geen reactie 
heeft ontvangen en dat zij geen verdere actie onderneemt waar het gaat om de storneringen. 
Geeke deelt mee dat het gesprek met de redactie van het Wijkcontact plaats zal vinden nadat de 
Corona-beperkingen zijn opgeheven. 
Gerard deelt mee dat de lustrum-boom geplaatst zal worden tussen de Molenplaats en het 
Watermuseum. Het betreft een hoogstam appelboom. 
 
3 Mededelingen 
Anouk deelt mee dat zij in de loop van dit jaar gaat verhuizen en dat het niet zeker is of zij in de wijk 
blijft wonen. Dit betekent dat het onzeker is of zij benoemd kan worden als lid van het bestuur. 
Matthew deelt mee dat hij contact heeft gehad met iemand die belangstelling heeft toe te treden tot 
het bestuur.  Als duidelijk is dat een kandidaat-bestuurslid dat eerder belangstelling heeft getoond, 
aan heeft gegeven geen belangstelling meer te hebben, zullen gesprekken met de door Matthew 
genoemde kandidaat worden gevoerd.  
 
4 Ingekomen en uitgaande post 
Jeppe deelt mee dat er een mail van de webmaster is binnengekomen die is omgetoverd tot 
agendapunt 5.  
Gerard heeft een flyer ontvangen van de commissie duurzaamheid van de Penseelstreek. Die geeft 
hij aan Geeke evenals een ook door hem ontvangen bericht van de gemeente over wijken/woningen 
die van het gas afgaan. Tenslotte wijst Gerard op een uitnodiging van de gemeente om in te spreken 
over de gemeentelijke Perspectiefnota. Er bestaat geen behoefte om op deze uitnodiging in te gaan. 
 
5 Activiteiten commissies 
Jos Zwaan heeft in een mail aan het bestuur aandacht gevraagd voor het feit dat er in het kader van 
de wijkvereniging door de verschillende commissies het nodige  georganiseerd wordt maar daarover 
in slechts een beperkt aantal gevallen, anders dan in het Activiteitenverslag voor de algemene 
ledenvergadering, verslag wordt gedaan. Hij wil het bestuur stimuleren daarin verandering te 
brengen. 
Het bestuur kan instemmen met de grondgedachte zoals die in de mail wordt verwoord. Vooralsnog 
kiest het bestuur ervoor dat de contactpersonen uit het bestuur deze gedachte voorleggen aan hun 
commissie. Dan zal in de loop van het jaar nagegaan worden of er meer publiciteit aan activiteiten 
wordt gegeven en of er reden is hiervoor een speciale plaats te vragen in het Wijkcontact. Jeppe 
neemt hierover contact met Jos Zwaan op. 
 
6 Algemene ledenvergadering 
Het bestuur besluit de Algemene ledenvergadering te houden op  23 september in de Molenplaats. 
Gedacht wordt aan de mogelijkheid om voor degenen die het te gevaarlijk voor hun gezondheid 
vinden om aan de vergadering deel te nemen, digitale toegang mogelijk te maken. Als Corona-
maatregelen het onmogelijk maken om in de Bakermat een vergadering te houden, zal de 



vergadering digitaal gehouden worden. 
Het Wijkcontact verschijnt eind juni. Daarin zal een aankondiging van de vergadering plaatsvinden 
met een overzicht van de agenda. Jeppe zal die informatie verstrekken. 
Van de stukken voor de vergadering zijn het Activiteitenverslag 2019 en de financiële stukken 
aanwezig. Er zijn nog twee commissies die een bijdrage moeten inleveren voor het verslag. 
Over de begroting voor 2020 worden enkele opmerkingen gemaakt. De kosten van het Wijkcontact 
betreffen een groot deel van de totale begroting. Het bestuur wil graag onderzoeken of de 
drukkosten verlaagd kunnen worden. Onduidelijk is of dit reeds in 2020 gerealiseerd kan worden. 
Geeke zal met de redactie contact opnemen om te verzekeren dat de drukkosten in 2021 verlaagd 
kunnen worden. 
Omdat de ledenwerving wordt aangepakt en actie wordt ondernomen om de storneringen aan te 
pakken, is er ruimte om voor 2020 minder krap te begroten.  
De financiële stukken over 2019 worden in die zin aangepast dat er meer in detail zal worden gegaan. 
Froukje zal de begroting en de financiële verantwoording aanpassen. 
naar aanleiding van het verslag van de kascommissie merkt Kees op dat uit dit verslag afgeleid zou 
kunnen worden dat hij aanwezig is geweest bij de controle. Dat is niet het geval geweest. 
Kees wordt aan de algemene ledenvergadering voorgesteld als de nieuwe penningmeester. Als hij 
benoemd is, zal hij kennismaken met vertegenwoordigers van de commissies en zal hij hopelijk voor 
het eind van 2020 komen met voorstellen voor de aanpak van de begroting van 2021. Het is de 
bedoeling van het bestuur om de algemene ledenvergadering eerder in het jaar dan in mei te gaan 
houden. 
Naar aanleiding van de financiële stukken merkt Matthew op dat hij regelmatig mensen tegenkomt 
die niet weten of zij lid van de wijkvereniging zijn of niet. Dit leidt tot de vraag hoe snel te 
controleren is of iemand lid is. Kees zal dit meenemen als hij een concept opstelt voor de nieuwe 
wervingsbrief.  
 
7 Lustrum (vast agendapunt) 
In de loop van de middag van 31 oktober zal de lustrumboom geplant worden. Er wordt van 
gedachten gewisseld over de activiteiten die rond dit gebeuren zouden kunne plaatsvinden.  
Matthew stelt de vraag welke de keus van het bestuur zou zijn als gekozen zou kunnen worden 
tussen het feest op 31 oktober of in het voorjaar van 2021. Gelet op alle onzekerheden van deze tijd 
is er een voorkeur voor het voorjaar van 2021. Daartoe wordt besloten. De kaarten voor het feest 
blijven geldig. Wie zijn geld terug wil hebben kan zich melden bij Matthew via 
lustrum@bwarnhem.nl. Matthew zorgt voor de communicatie hierover via de nieuwsbrief en de 
website. 
Het feest in de stadsvilla kan nu in het voorjaar van 2021 mogelijk weer gecombineerd worden met 
het pleinfeest en de themaochtenden. 
 
8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt) 
Froukje deelt mee dat er vier nieuwe leden zijn. Zij pleit ervoor de automatische incasso die nu in het 
najaar plaatsvindt in de toekomst te verplaatsen naar het voorjaar. 
Er is een plan gemaakt om voor iedere straat of deel van een straat een contactpersoon te werven 
die nieuwe bewoners zal benaderen voor het lidmaatschap van de wijkvereniging. Deze 
contactpersoon kan ook zaken die voor het bestuur van belang kunnen zijn aan het bestuur 
doorgeven. Waar nodig zal het bestuur die signalen doorsturen naar de commissies. De leden van 
het bestuur zullen inventariseren wie benaderd kan worden om als contactpersoon op te treden. Als 
er overzicht hoeveel contactpersonen er beschikbaar zijn, zal nagegaan worden hoe alle straten een 
contactpersoon kunnen krijgen. 
 
9 Rondje langs de commissies (vast agendapunt) 
 

mailto:lustrum@bwarnhem.nl


Themaochtenden: Er is nagegaan of  geplande lezingen voor het voorjaar die waren afgelast alsnog 
gehouden zouden kunnen worden. Besloten is dit niet te doen.  
zijn afgelast. 
Leefomgeving: Gerard deelt mee dat er op dit moment twee plannen zijn voor het ROC-terrein aan 
de Zypendaalseweg. In het Activiteitenverslag uit de commissie zorgen over het feit dat veel leden 
van de commissie zeventig jaar of ouder zijn. Gerard zal over dit onderwerp met de commissie 
spreken. 
Corona haalde een streep door de activiteiten van andere commissies, met uitzondering van de 
redactie die in de ogen van het bestuur een prachtig lustrumnummer heeft uitgebracht. 
 
9 Rondvraag en sluiting 
In de rondvraag wordt niets aan de orde gesteld. 
De volgende vergadering vindt plaats op 25 augustus 2020  om 20.00 uur bij Gerard. 
  



 

 

 

Acties bestuursleden 

Kees: 

het maken van een concept voor een brief die bij nieuwe bewoners van de wijk in de bus kan worden 

gedaan. 

een kennismakingsgesprek voeren met vertegenwoordigers van de verschillende commissies. 

Froukje:  

aanpassen financiële verantwoording 2019 en begroting 2020.  

Kees en Geeke 

een gesprek voeren met de redactie. 

Gerard: 

voorbereiden agendapunt en bijbehorende  besluitvorming over de positie van de commissie 

Ouderen. 

Geeke: 

contact met de redactie over verlaging drukkosten m.i.v. 2021. 

Jeppe: 

contact met Jos Zwaan over bespreking van zijn mail. 

aankondiging algemene ledenvergadering voor het Wijkcontact. 

 

 


