
 
 

Agenda ledenvergadering Wijkvereniging Burgemeesterskwartier 22 maart 2023 om 20.00 

uur in de Bakermat aan de G.A. van Nispenstraat 139 

 

1. Welkom, opening en vaststellen agenda 

2. Verslag algemene ledenvergadering 23 maart 2022 (bijlage 1) 

3. Bestuursverslag 2022 en activiteiten commissies in 2022 (bijlage 2) 

4. Jaarrekening 2022 (bijlage 3a en bijlage 3b) en verslag kascontrolecommissie (bijlage 

4) 

5. Begroting 2023 (bijlage 5) en benoeming kascommissie (voorstel ter vergadering) 

6. Schema aftreden leden bestuur en voorstel tot benoeming van een nieuw lid met als 

functie secretaris, herbenoeming van een bestuurslid met als functie penningmeester 

en herbenoeming van een bestuurslid als algemeen bestuurslid voor een periode van 

één jaar (bijlage 6) 

7. Rondvraag en sluiting 

 

 

Na afloop van de vergadering zal de wijkagente Lieke Ligtenberg iets vertellen over 

haar werk in de wijk. 
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Bijlage 1 bij agenda algemene ledenvergadering Wijkvereniging Burgemeesterskwartier op 

22 maart 2023 

 

Concept-verslag algemene ledenvergadering Wijkvereniging Burgemeesterskwartier 23 

maart 2022 in De Bakermat 

 

Datum: 23 maart 2022 

Aanwezig: J. Zwaan, G. Slag, H. Nagel, D. v. Aalten, K. van Luijt, R. Jekel, M. Knüppe, 

H. Haarsma, W. Schoemaker, E. de Jong, R. Venneman, B.J. Sol, C. 

Schreuders, M. Hettinga, J. Hettinga, A. Overbeek, G. Hissink, L. Janssen. H. 

Verbeek, J. Bosveld, C. Slakhorst, N. van Straaten, E. Rijkaart, R. Muller, M. 

van den Heuvel, W. Wytzes en J. Balkema. Als gast: F, de Bruijn (Team 

Leefomgeving gemeente Arnhem). 

 

Verslag: J. Balkema  

 
Agenda: 

1.Welkom, opening en vaststellen agenda 

2.Verslag algemene ledenvergadering 16 juni 2021  

3.Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2021 

4.Jaarrekening 2021  en verslag kascontrolecommissie  

5.Begroting 2022 en benoeming kascontrolecommissie   

6.Schema aftreden leden bestuur en voorstel tot herbenoeming van en  lid en 

benoeming van een nieuw lid 

7.Rondvraag en sluiting 

 

  

1 Welkom, opening en vaststellen agenda 

Gerard Slag (vz.) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mee dat hij 

van enkele leden mondeling een afzegging voor deelname aan deze vergadering heeft 

ontvangen en heet in het bijzonder Fred de Bruijn van het Team Leefomgeving welkom. 

Voorzien was dat de nieuwe wijkagent na afloop van de vergadering iets over zijn werk in de 

wijk zou vertellen en vragen zou kunnen beantwoorden. Dit gaat niet door omdat betrokkene 

Corona heeft. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

   

2 Verslag algemene ledenvergadering 16 juni 2021 

De tekst van het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. Naar aanleiding van het 

verslag worden geen opmerkingen gemaakt..  

 

3 Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2021 

Afgevaardigden van de commissies  geven een korte toelichting op het jaarverslag. Enkele 

aanvullende opmerkingen of vragen worden hieronder vermeld. De rest staat uitgebreid 

beschreven in het jaarverslag 2021. 

Themaochtenden:  er is geen vertegenwoordiger van de commissie aanwezig en het verslag 

leidt niet tot vragen en opmerkingen. Jos Zwaan deelt mee dat de website van de commissie is 

opgenomen in de website van De Bakermat. 

Kunst & Cultuur: Marjanne Knüppe is ter vergadering aanwezig. Zij memoreert het Corona-

geschenk voor de leden van vereniging en geeft aan dat de commissie bezig is met het maken 

van plannen voor activiteiten binnen en buiten De Bakermat.  
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Feestcommissie:  Caroline Slakhorst en Naomi van Straaten zijn ter vergadering aanwezig. Zij 

delen mee dat op 9 april de kinderdisco zal plaatsvinden in De Bakermat en hopen dat de 

kwartierkwis in het begin van de zomer weer georganiseerd kan worden.  

Leefomgeving: scheidend voorzitter Dick van Aalten is ter vergadering aanwezig. Er ontstaat 

discussie over de vraag of de commissie Leefomgeving en de commissie Duurzaamheid niet 

zouden kunnen fuseren. De commissie Duurzaamheid bepleit een dergelijke fusie niet maar 

acht nauwe samenwerking tussen beide commissies van belang. Bart Jan Sol merkt op dat er 

op dit moment vijf leden bereid zijn gevonden om in de commissie plaats te nemen. Dat 

gegeven is voor de vergadering voldoende om de discussie over een fusie niet verder te 

voeren.  

Redactiecommissie en website: Hanneke Nagel is ter vergadering aanwezig. Zij betoont zich 

blij met de uitbreiding van de wijk met “het vergeten hoekje” en met het feit dat er een nieuw 

lid van de redactie en een nieuwe vormgever zijn gevonden.  

Jos Zwaan licht de bezoekersaantallen van de website en de Nieuwsbrief toe. Ondanks de 

Corona worden site en nieuwsbrief veel bezocht respectievelijk gelezen. Er ontstaat discussie 

over het bekend zijn bij Jos van de mail-adressen waarmee de site en de nieuwsbrief benaderd 

worden. Hij benadrukt dat de procedure AVG-proof is en dat volstrekt duidelijk is dat de bij 

hem bekende gegevens niet met anderen deelt. Hij zegt dat voor mensen die dit een probleem 

vinden er voldoende mogelijkheden bestaan om een geanonimiseerd mailadres te gebruiken. 

Commissie Duurzaamheid: Edwin Rijkaart is ter vergadering aanwezig. Het verslag van de 

commissie leidt niet tot vragen of opmerkingen.  

De voorzitter  complimenteert de leden van de verschillende commissies met het vele werk 

dat zij ook in het afgelopen jaar weer voor de wijk hebben willen doen. De  kern van het werk 

van de wijkvereniging ligt bij de commissies. 

Bestuur: geen opmerkingen.  

 

4 Jaarrekening 2021 en verslag kascontrolecommissie 

Kees van Luijt geeft een korte toelichting op de jaarrekening en de balans. Daarbij besteedt 

hij aandacht aan het feit dat de opbrengst van de contributies gestegen is, dat de advertentie-

inkomsten behoorlijk zijn. Er is sprake van een klein verlies.  

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Han Haarsma en Henk Peters. De commissie 

heeft een positief oordeel over de gepresenteerde cijfers. De kascontrolecommissie  adviseert 

de vergadering het bestuur decharge te verlenen.  Dit advies wordt door de aanwezigen 

overgenomen met door applaus ondersteunde complimenten aan de penningmeester. 

 

5 Begroting 2022 

Kees van Luijt wijst er op dat de subsidie van de gemeente voor meer ruimte binnen de 

begroting zorgt. Er zijn geen vragen over de begroting waarop de begroting wordt vastgesteld. 

Die vaststelling leidt tot dezelfde reactie van de vergadering als de decharge van het vorige 

agendapunt.  

Henk Peters blijft lid van de kascontrolecommissie. Geen van de aanwezige leden geeft 

gehoor aan het verzoek van de voorzitter om lid van de commissie te worden. Het bestuur zal 

een tweede lid van de kascontrolecommissie zoeken. 

 

6 Schema aftreden leden bestuur en voorstel tot herbenoeming van een lid van het 

bestuur en benoeming van een nieuw lid 

De vergadering besluit tot herbenoeming van Jeppe Balkema als secretaris voor de periode 

van één jaar. 
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Bart Jan Sol wordt benoemd tot lid van het bestuur. 

Beide besluiten worden met applaus ondersteund. 

Gerard Slag deelt mee dat er gelet op de statuten nog een bestuurslid benoemd zou kunnen 

worden maar het bestuur stelt die vacature op dit moment niet open. 

 

 

7 Rondvraag en sluiting 

Willy Wytzes stelt de vraag wie de nieuwe leden van de commissie Leefomgeving zijn. Bart 

Jan Sol noemt naast zichzelf, als namen: Wouter Schoenmaker, Frederik van Zeggeren, Rosa 

Venneman, Noor van Wageningen.  

Jos Zwaan deelt mee dat hij gaat verhuizen naar een huis buiten de wijk maar dat de thans aan 

zijn huis verbonden AED voor de wijk behouden moet blijven. Hij vraagt aandacht voor het 

vinden van een plek. 

Marjanne Knüppe gaat in op de ontstaansgeschiedenis van De Bakermat als 

wijkontmoetingscentrum. Zij geeft een overzicht van de activiteiten die nu plaatsvinden en 

gepland worden. Het gebouw moet een huiskamer zijn waar mensen uit de beide wijken 

elkaar kunnen ontmoeten. Zij vraagt aandacht voor het feit dat het bestuur van De Bakermat 

vacatures kent. 

Andries Overbeek toont zich verheugd over de activiteiten die binnen de wijkvereniging 

worden ontwikkeld. Verheugd door dit positieve geluid dankt de voorzitter de aanwezigen 

voor hun inbreng en sluit hij de vergadering.  
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Bijlage 2 bij agendapunt 3 algemene ledenvergadering Wijkvereniging 

Burgemeesterskwartier 22 maart 2023 

 

Bestuursverslag 2022 en activiteiten commissies in 2022 

 

Bestuursverslag 2022 

 

Na het opheffen van de beperkingen als gevolg van de pandemie, is het wijkverenigingsleven 

met dank aan onze vrijwilligers weer op gang gekomen. In maart vond de (uitgestelde) 

Nieuwjaarsborrel plaats, in april was er een zeer succesvolle kinderdisco, en in mei een 

informatieavond over verduurzaming van monumentale panden. In juni is wijkcentrum 

Bakermat officieel geopend, de plek waar de maandelijkse themaochtenden waren, en in 

november de traditionele Sinterklaasontvangst en een informatieavond over elektrische 

laadpalen. 

Het Wijkcontact verscheen vijf keer en wordt huis-aan-huis bezorgd; daarnaast vindt 

communicatie plaats via website en regelmatige nieuwsbrief. 

Het bestuur heeft verder spontane buurtinitatieven financieel ondersteund, waaronder een 

buurtmarkt en enkele straatfeesten. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan de 

crowdfundingsactie voor een nieuw beeld bij het Watermuseum. 

Het bestuur heeft regelmatig overleg gevoerd met onze partners: de gemeente Arnhem (in het 

bijzonder Team Leefomgeving), de buur-wijkvereniging Penseelstreek en met het bestuur van 

wijkcentrum Bakermat. 

Het bestuur bestond in het jaar 2022 uit Gerard Slag (voorzitter), Jeppe Balkema (secretaris), 

Kees van Luit (penningmeester), Geeke Hissink en Marlies van den Heuvel. Het bestuur is 7 

keer in vergadering bijeen gekomen. Bij de ALV van 23 maart 2022 is Jeppe Balkema 

herkozen als secretaris voor de periode van een jaar en is Bart Jan Sol benoemd als nieuw 

bestuurslid. 

Met een stabiel ledenaantal, een gezonde financiële positie en een flinke groep vrijwilligers 

gaan we vol vertrouwen onze toekomst als wijkvereniging tegemoet. 
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Wijkvereniging Burgemeesterswijk Arnhem

Winst & verlies 2022

Verschil tov begroting

Code Omschrijving Verlies Winst Verlies Winst

4520 Representatie en verteer 800,00€        1.500,00€     700,00€                           

4540 Relatiegeschenken 500,00€        500,00€                           

4550 Bankkosten 659,46€        655,00€        -4,46€                              

4590 Website 139,92€        125,00€        -14,92€                            

4595 Website beheerder 1.700,04€     1.700,00€     -0,04€                              

4600 Kunst & Cultuurcommissie -€               1.950,00€     1.950,00€                        

4700 Feestcommissie 815,32€        750,00€        -65,32€                            

4710 Leefomgeving cie 127,60€        350,00€        222,40€                           

4720 Thema ochtenden cie 577,00€        550,00€        -27,00€                            

4730 Duurzaamheidscie 185,25€        450,00€        635,25€                           

4740 Drukwerk Wijkcontact 8.331,54€     5.800,00€     -2.531,54€                       

4750 Bezorgkosten Wijkcontact 790,00€        700,00€        -90,00€                            

4760 Opmaakkosten Wijkcontact 1.250,00€     1.800,00€     550,00€                           

4800 Bestuur 1.070,98€     1.300,00€     229,02€                           

4805 Bijdrage straatfeest 784,86€        1.000,00€     215,14€                           

4810 Accountants- en administratiekosten 283,14€        350,00€        66,86€                              

8001 Contributies 7.035,79 6.309,00€     726,79€                           

8002 Reclame en advertenties 5.420,00 6.000,00€     -580,00€                          

8003 Subsidie gemeente 7.171,00 7.171,00€     -€                                  

8004 Eenmalige vrijwillige bijdrage 750,00€        -750,00€                          

8010 Rentebasten/lasten 2,07 2,07€                                

9998 Eindresultaat 1.734,25€     -1.734,25€                       

Saldo -€               

19.814,11€  19.814,11€  19.480,00€  19.480,00€  -€                                  

Gerealiseerd 2022 Begroting 2022

Wijkvereniging Burgemeesterskwartier Algemene ledenvergadering 22-03-2023 Pagina 6 van 10

Burgemeesterkwartier Arnhem ALV 20230322 6 van 10



Wijkvereniging Burgemeesterswijk Arnhem

Balans 2022

Code Omschrijving Debet Credit Debet Credit

Balans

1009 Bank ING Bank 301,74€         681,08

1010 Bank ABN Amro 2.423,92€      8.566,76

1011 Spaarrekening ABN Amro 10.058,45€    10.060,52

1300 Debiteuren 5.050,00€      260,00

1400 Eigen Vermogen 17.834,11€     19.568,36

1700 Crediteuren

Resultaat boekjaar

Totaal Balans 17.834,11€   17.834,11€     19.568,36€     19.568,36€        

Eindbalans 31-12-2022Beginbalans 01-01-2022
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Wijkvereniging Burgemeesterswijk Arnhem

Begroting 2023

Code Omschrijving Verlies Winst

4520 Representatie en verteer 700€                   

4550 Bankkosten 700€                   

4590 Website 150€                   

4595 Website beheerder 1.700€               

4600 Kunst & Cultuurcommissie 900€                   

4650 Gepresentatie kunst & cultuurcommissie 100€                   

4700 Feestcommissie 1.426€               

4701 Representatie feestcommissie 250€                   

4710 Leefomgeving cie 100€                   

4711 Representatie leefbaarheid cie 100€                   

4720 Thema ochtenden cie 400€                   

4725 Representatie commissie Themaochtenden 100€                   

4730 Duuzaamheidscie 300€                   

4731 Representatie commissie duurzaamheid 120€                   

4740 Drukwerk Wijkcontact 9.075€               

4750 Bezorgkosten Wijkcontact 800€                   

4760 Opmaakkosten Wijkcontact 1.250€               

4800 Bestuur 650€                   

4801 Representatie bestuur 350€                   

4805 Bijdrage straatfeest 700€                   

4810 Accountants- en administratiekosten 300€                   

8001 Contributies 7.000€               

8002 Reclame en advertenties 6.000€               

8003 Subsidie gemeente 7.171€               

Saldo verlies -€                   

20.171€             20.171€             

Begroting 2023
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Bijlage 6 bij agenda algemene ledenvergadering Wijkvereniging Burgemeesterskwartier 22 

maart 2023 

 

Schema aftreden leden bestuur en voorstel tot benoeming van een nieuw lid met als 

functie secretaris, herbenoeming van een bestuurslid met als functie penningmeester en 

herbenoeming van een bestuurslid als algemeen bestuurslid voor een periode van één 

jaar 

 

Rooster van aftreden bestuur Wijkvereniging Burgemeesterswijk 

Situatie op 22 maart 2023 

 

Gerard Slag (voorzitter), benoemd op 23 mei 2018, herbenoemd in 2021, termijn loopt af in 

2024. 

Jeppe Balkema (secretaris), benoemd op 12 mei 2016, herbenoemd in 2019 en 2022, termijn 

loopt af in 2023. 

Kees van Luijt (penningmeester), benoemd op 23 september 2020, termijn loopt af in 2023. 

Geeke Hissink (lid), benoemd 10 juni 2015, herbenoemd in 2018 en 2021, termijn loopt af in  

2024. 

Marlies van den Heuvel, benoemd op 16 juni 2021, termijn loopt af in 2024. 

Bart Jan Sol, benoemd op 23 maart 2022, termijn loopt af in 2025. 

Het bestuur stelt voor: 

te benoemen als lid van het bestuur, Johan van der Hoek, met als functie secretaris: 

te herbenoemen als lid van het bestuur met als functie penningmeester, Kees van Luijt. 

te herbenoemen als lid van het bestuur voor de periode van één jaar, Jeppe Balkema. 

 

Tegenkandidaten kunnen zich via de mail (bal.mer@planet.nl) tot 20 maart 2023 melden bij 

de secretaris. 
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