Algemene ledenvergadering
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Agenda ledenvergadering Wijkvereniging Burgemeesterskwartier 23 september 2020 om
20.00 uur in de Molenplaats aan de Zypendaalseweg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Welkom, opening en vaststellen agenda
Verslag algemene ledenvergadering 22 mei 2019 (bijlage 1)
Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2019 (bijlage 2)
Jaarrekening 2019 (bijlage 3) en verslag kascontrolecommissie
Begroting 2020 en benoeming kascommissie (voorstel ter vergadering)
Schema aftreden leden bestuur en voorstel benoeming twee nieuwe leden (bijlage 4)
Lustrum 2020; toelichting door Matthew Pyatt
Rondvraag en sluiting

Na afloop van de vergadering zal Fred Hammerstein, voorzitter van het bestuur van de
stichting Bakermat spreken over de voortgang van het Bakermat-project.
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Algemene ledenvergadering 2020, bijlage 1 bij agendapunt 2
Verslag algemene ledenvergadering 2019

Verslag ledenvergadering Wijkvereniging Burgemeesterskwartier 22 mei 2019
Datum:
Aanwezig:

22 mei 2019
W. Weeda, J. en W. Zwaan, G. Slag, A. Kroon, R. Muller, J. Balkema, F.
Boessenkool, W. Schoemaker, H. Nagel, I. Manuel, J. Kastein, J. Bosveld, D.
v. Aalten, H. Verbeek, B. Freriks, F. Dijkhuizen, G. Hissink, C Slakhorst, E.
Rijkaart, I. van Velzen, H. Donkers.
Verslag:
Jeppe Balkema

Agenda:
1.Welkom, opening en vaststellen agenda
2.Verslag algemene ledenvergadering 24 mei 2018
3.Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2018
4.Jaarrekening 2018 en verslag kascontrolecommissie
5.Begroting 2019
6.Schema aftreden leden bestuur en voorstel tot benoeming Anneke Kroon als lid en
tot herbenoeming van Jeppe Balkema als secretaris
7.Lustrum 2020; toelichting door René Muller
8.Rondvraag en sluiting

1 Welkom, opening en vaststellen agenda
Gerard Slag (vz.) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij zegt dat het
bestuurslid Matthew Pyatt afwezig is in verband met een afspraak die reeds bestond voordat
het bestuur de datum van deze vergadering vaststelde. Hij staat stil bij het feit dat in het
afgelopen jaar Jos van Riet, Jos Pauw en Nico Meeuwsen zijn overleden, die allen een
belangrijke rol binnen de wijkvereniging hebben gespeeld. Hij verwelkomt Fred de Bruin van
het Team Leefomgeving die deze vergadering bijwoont.
2 Verslag algemene ledenvergadering 24 mei 2018
De tekst van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag
worden geen opmerkingen gemaakt.
3 Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2018
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 2018.
Themaochtenden (Fred Boessenkool): de commissie zet het huidige werk met vreugde voort;
het aantal bezoekers is constant rond de 75 personen; de folder voor het najaar 2019 wordt
tijdens de themaochtend van juni 2019 gepresenteerd; de commissie hoopt ook na 2019 nog in
De Bakermat terecht te kunnen.
Kunst en Cultuur (Ires Manuel): de huiskamerconcerten verlopen succesvol; voor het najaar
2019 staat een volgend concert gepland met een wat andere invulling dan de concerten tot nu
toe kenden; per concert zijn er 60 bezoekers, dus 120 bezoekers per dag; de publiciteit voor de
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concerten wordt zo opgebouwd dat wijkbewoners als eersten de kans hebben een kaartje te
kopen.
Project Ouderen (Froukje Dijkhuizen): het is moeilijk voor de commissie om in contact te
komen met de ouderen die de doelgroep van de commissie vormen; het contact met instanties
en organisaties die op ditzelfde terrein actief zijn loopt moeizaam; de bureaucratie en de
communicatie leveren problemen op; vanuit de vergadering wordt gewezen op de noodzaak
meer de publiciteit te zoeken via het Wijkcontact en de website; ook vanuit de vergadering
wordt gewezen op het feit dat er te weinig informatie vanuit het Sociaal Wijkteam wordt
doorgegeven; privacybescherming zou daar de oorzaak van kunnen zijn; Fred de Bruin zal
hierover contact opnemen met zijn collega’s.
Feestcommissie (Jeroen Kastein): de diverse activiteiten van de commissie zijn goed bezocht;
door meer aandacht voor de publiciteit (o.m. Nextdoor) is de kinderdisco goed bezocht; de
Sinterklaasviering leverde een propvolle kerk op; de twee afleveringen van de kwartierkwis
waren een succes; in 2019 wordt met een nieuwe voorzitter op deze voet voortgegaan; de
samenstelling van de commissie is aanzienlijk gewijzigd.
Leefomgeving (Dick van Aalten): het verslag leert dat er in 2018 veel gebeurd is; de
commissie bestaat nu uit vier leden en is naarstig op zoek naar nieuwe (liefst jongere) leden;
Rudolf Jekel is ook in 2018 een grote steun voor de commissie geweest; uit de vergadering
wordt opgemerkt dat het lijkt dat er wat meer rust is gekomen rond de panden in de Sweerts
de Landassstraat; het parkeren in de Pels Rijkenstraat zal in de toekomst niet meer via de
schijf gaan; het formele traject voor de wijziging is gestart; vanuit de vergadering wordt
geconstateerd dat het parkeren met een schijf die steeds bijgedraaid wordt, zich uitbreidt naar
het Burgemeestersplein; waar het gaat om fietsen in de voortuin moet er, zo wordt vanuit de
vergadering opgemerkt, ook en misschien wel meer, aandacht zijn voor auto’s in de voortuin;
vanuit de vergadering wordt nog gewezen op de bouw van de huizen De Heeren van Arnhem
aan de Amsterdamse weg nu de Raad van State beslist heeft; het is de vraag hoe met de in het
bezwaar genoemde bomen zal worden omgegaan; waarschijnlijk start de bouw in het najaar.
Redactiecommissie en website (Hanneke Nagel en Jos Zwaan): in 2018 is meer dan in het
verleden aandacht besteed aan het thema duurzaamheid; een van de redacteuren heeft zich
omdat hij het in zijn werk te druk kreeg teruggetrokken; de redactie is op zoek naar nieuwe
leden (liefst een vrouw die jonger is dan 65 jaar); de website is in 2018 28000 keer bezocht; er
zijn 404 abonnementen op de nieuwsbrief die ook door een groot aantal mensen
daadwerkelijk gelezen wordt; de verschillende commissies worden uitgenodigd zaken die aan
de orde zijn door te geven aan de webmaster; vanuit de vergadering wordt, ondersteund door
die vergadering en het bestuur, de loftrompet gestoken over de kwaliteit van het Wijkcontact
en de website en nieuwsbrief.
Bestuur (Gerard Slag): dit onderdeel van het activiteitenverslag leidt niet tot vragen of
opmerkingen.

4 Jaarrekening 2018 en verslag kascontrolecommissie
Penningmeester Froukje Dijkhuizen geeft nog een korte toelichting op de stukken.
Geconstateerd wordt dat er bij de betaling van de contributie problemen optreden en dat niet
alle adverteerders betalen. Een belangrijke uitgave was de gift voor de aanschaf van een AED.
Er is wel een batig saldo over 2018. Uitgaven voor de commissie Duurzaamheid vallen onder
2019. BTW-perikelen leiden er helaas toe dat de kosten voor het uitgeven van het Wijkcontact
fors gestegen zijn.
De kascommissie bestond dit jaar uit Cathy Baart de la Faille en Dick van Aalten. Cathy heeft
schriftelijk verklaard akkoord te zijn. Dick licht ter vergadering nog toe dat de vereniging een
steeds grotere reserve opbouwt. De kascontrole is goed verlopen, evenals voorgaande jaren
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ziet alles er keurig en compleet uit.
Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering merkt Froukje op dat de commissie Kunst &
Cultuur een reserve heeft van € 7.000,00. Er wordt gepleit voor meer aandacht voor het
werven van nieuwe leden. Barend Freriks meldt zich aan om daarvoor actief te willen zijn.
Naar aanleiding van een opmerking dat het betalen van de contributie bevorderd kan worden
door bij het toestaan van automatische incasso een korting van bijvoorbeeld € 2,50 merkt
Froukje op dat automatische incasso in het verleden de nodige problemen heeft gegeven.
Verder wordt opgemerkt dat wellicht zou kunnen helpen om betalingsverzoeken per e-mail te
verzenden.
De kascontrolecommissie adviseert de vergadering het bestuur décharge te verlenen. Dit
advies wordt door de aanwezigen overgenomen, met complimenten aan penningmeester
Froukje.
De voorzitter bedankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun inspanningen. Dick
van Aalten geeft aan ook volgend jaar als lid van de kascontrolecommissie te willen
optreden. Jos Zwaan verklaart zich eveneens daartoe bereid.
5 Begroting 2019
De begroting is sluitend, er zijn geen vragen of opmerkingen uit de zaal.
Hiermee wordt de begroting voor 2019 goedgekeurd.
6 Schema aftreden leden bestuur en voorstel tot benoeming Anneke Kroon als lid en tot
herbenoeming van Jeppe Balkema als secretaris
De vergadering stelt het schema vast.
Anneke Kroon en Jeppe Balkema worden benoemd resp. herbenoemd.
7 Lustrum 2020
René Muller geeft een overzicht van plannen die ontwikkeld worden met de diverse
commissies. Het meest concreet is op dit moment dat tijdens de themaochtend van mei 2020
een lezing door Rudolf Jekel zal worden gehouden over de ontwikkeling van onze wijk. Die
lezing zal in het weekend herhaald worden opdat ook de werkenden in de wijk ervan kunnen
genieten.
Ires Manuel zegt dat de plannen van haar commissie door het bestuur als te duur zijn
aangemerkt en deelt mee dat de commissie dat betreurt en over een alternatief nadenkt.
Een van de plannen betreft de uitgave van een dubbeldik nummer van het Wijkcontact in mei
2020 waarin bijdragen worden opgenomen van (oud-)bewoners van de wijk waarin zij life
events in en met de wijk met ons delen. Het aantal inzendingen is nog niet groot. Aan de orde
is de vraag hoe mensen gestimuleerd kunnen worden een bijdrage te leveren. Onder meer
wordt erop gewezen dat er aandacht zou kunnen zijn voor het oude Diaconessenhuis. Barend
Freriks zal als redacteur van deze uitgave optreden.
Vanuit de commissie Duurzaamheid is er de gedachte om voor het achtste lustrum 40 bomen
in de wijk te planten. Op die gedachte wordt enthousiast gereageerd.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan Willem Weeda, die de voorzitter van de commissie
Duurzaamheid vervangt, om inzicht te geven in de werkzaamheden en plannen van die
commissie die in november 2018 is ingesteld en daarom nog geen verslag in het
activiteitenverslag heeft geschreven.
Willem merkt op dat de Commissie Duurzaamheid in 2019 van start is gegaan en de
bewustwording over klimaatbestendigheid en duurzaamheid wil bevorderen en de wijk wil
ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven op dit terrein.
Duurzaamheid is een breed begrip. Er zitten zowel ecologische, maatschappelijke als
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economische aspecten aan. Ze worden ook wel de drie P’s genoemd van Planet, People &
Prosperity.
De commissie kiest voor Planet als vertrekpunt en wil zich daarbinnen vooral richten op
klimaatverandering en energie. Bij klimaatverandering gaat het om onderwerpen als
verdroging, hitte(stress) en wateroverlast. Bij energie om verminderde uitstoot van
broeikasgassen en de overschakeling van fossiele brandstoffen op hernieuwbare
energiebronnen.
Het begrip duurzaamheid krijgt pas concrete betekenis in een specifieke plaatsgebonden
context. In de Burgemeesterswijk krijgt duurzaamheid een andere invulling dan in Presikhaaf
of Schuytgraaf. Wij moeten rekening houden met de hoogteverschillen, de ligging op een
stuwwal en vlakbij station, binnenstad en parken, de cultuurhistorische waarde
(stratenpatroon, monumenten), de aard van de huizen (veel oude huizen, VvE’s) en de
bevolkingssamenstelling qua leeftijd, inkomen en culturele achtergrond.
De commissie wil aansluiten bij bestaande initiatieven in de wijk en die versterken en
verbreden. Ze streeft naar concrete, zichtbare resultaten en wil luchtfietserij vermijden.
Draagvlak, haalbaarheid en samenwerking vindt ze belangrijk.
De Groenmarkt van 19 mei jl. mag daarvoor als eerste voorbeeld gelden waar de commissie
Duurzaamheid aanwezig was en vier boomspiegels geadopteerd heeft gekregen binnen de
wijk.
Ook sluit de commissie aan bij en bouwt voort op het onderzoek van de studenten van
Larenstein die op verzoek van het Bestuur onderzoek in de wijk hebben gedaan.
Vervolgens geeft Willem een uitgebreide en interessante presentatie onder de titel “Hoge
bomen vangen veel winst” over de voordelen van groene daken. De vergadering reageert daar
enthousiast op.
8 Rondvraag en sluiting
Jos Zwaan vraagt aandacht voor de volgende onderwerpen:
het zou handig zijn als commissies uniform werken waar het gaat om de te gebruiken emailadressen;
het zou goed zijn als alle AED’s die er in de wijk zijn (bijvoorbeeld bij particulieren of
instellingen) aangemeld worden bij de Hartstichting; registratie is belangrijk en levert de
eigenaren voordeel op;
het is van belang dat er cursussen worden georganiseerd voor het geven van hulp met de
AED; hij geeft een voorbeeld van een mogelijkheid die hij aan het bestuur zal voorleggen.
Gerard dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit rond 21:30 uur de vergadering.

ALV Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o. Pagina 6 van 20

Toegevoegd cfm besluit in vergadering bestuur van 12 juni 2019
Balans

31-Dec-17

31-Dec-18

Activa
ING Rekening courant

873

114

ABN/AMRO Rekening courant

703

1640

ABN/AMRO Vermogens
Spaarrekening

21.952

18.037

Vooruitbetaalde / Nog te
ontvangen bedragen

Liquide middelen en vorderingen

3.500

5.400

27.028

25.191

Vermogen

10.028

6.729

Reservering K&C cie

7.000

7.000

Passiva

Reservering Lustrum 2020

10.000

10.000

Vooruitontvangen bedragen
Openstaande verplichtingen

Vermogen, reserveringen en
schulden

1462

27.028

25.191
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Activiteitenverslag 2019
Commissie Ouderen
In 2019 werd goed contact onderhouden met het Kernteam Ouderen, bestaande uit: Bea
Freriks, Birgitta Aelbers, Floor Vogelaar en Trudy Klokke. Anneke Kroon nam het
voorzitterschap van de commissie Ouderen over van Froukje Dijkhuizen. Per 1 juli 2019 is zij
teruggetreden en thans bestaat er een vacature.
In de eerste bespreking met het Kernteam Ouderen werd duidelijk dat het eerder beoogde
doel, het bereiken van contacten met kwetsbare ouderen, niet was geworden wat men zich had
voorgesteld. Enkele één op één-contacten vonden nog plaats. Toch was het Kernteam nog
altijd bereid om voor de ouderen in de wijk beschikbaar te zijn.
De wijkcoaches van de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem, Pauline Steeghs voor
Burgemeesterswijk en Anneke Reit voor de Hoogkamp, onderhouden telefonisch contact.
Tweemaal werd een beroep gedaan op bemiddeling. Eenmaal is dit geslaagd. De andere
aanvraag was een zaak voor de thuiszorg.
Over publiciteit in het Wijkcontact hebben we gesproken. De bedoeling is om een meer
aansprekende benaming te kiezen: Commissie Senioren.
Aan de uitnodiging voor de inspraakavond op 26 maart 2019 over het mogelijke Wijkcentrum
in de Bakermat heeft de commissie graag gehoor gegeven. We hebben veel van onze wensen
ingevuld op de enquêteformulieren. Het werd een bemoedigende avond!!
Meteen is contact gelegd met de Projectcoördinator Mirjam van Buuren, van SWOA voor
nader overleg.
Tijdens de vrijdagse koffieochtenden in de Bakermat was ook Mirjam van Buuren soms
aanwezig en spraken we verder. Met onze lijst met suggesties voelde zij zich erg gesteund. Zo
kan zij ingaan op de BEHOEFTE IN DE WIJK. Het is van belang dat in het wijkcentrum de
programma’s aansluiten bij de mensen in die wijken. Alleen dan kan een dergelijk centrum
het welbevinden van de inwoners ondersteunen.
Onze wens om warme lunches aan te bieden werd al snel ingevoerd. Op 5 juli 2019 vond dit
voor de eerste keer plaats en is het voortgezet, gesponsord door AH in de persoon van Kees
van de Laar. Dit gaat onder enthousiaste aanmoediging en begeleiding van de coördinator
Mirjam.
De commissie is op bezoek geweest in SWOA-locatie De Weldam in Presikhaaf, op dit
moment de locatie voor dagbesteding van ‘onze’ senioren. Mirjam van Buuren informeerde
ons uitgebreid over de wijze waarop het werken aan welzijn van de ouderen in Nederland
georganiseerd is. En welke mogelijkheden dit biedt in Arnhem. Zij wil kwaliteit kunnen
bieden in de wijk bij het Ontmoeten - Voorlichten - Dagbesteding.

Redactiecommissie Wijkcontact
Samenstelling en taakverdeling in 2019
Hanneke Nagel (voorzitter), Henk Donkers (secretaris/eindredactie), Géraldine Lodders
(vormgeving), Johan Bosveld (redactielid en fotograaf), Christ van Gurp (redactielid).
Jaap van den Berg, Ida Bontius en Loes Meeuwissen schrijven regelmatig verhalen voor
Wijkcontact.
Wijkcontact komt vijf keer per jaar uit en telt 32 pagina’s in kleur, waarvan zes pagina’s aan
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advertenties. De redactiecommissie vergadert twee keer per nummer, in totaal dus tien keer
per jaar.
Christ van Gurp heeft zich halverwege 2019 wegens drukke werkzaamheden teruggetrokken
uit de redactie. En 2019 was het laatste jaar dat de vormgeving in handen was van Géraldine
Lodders. Na 15 jaar Wijkcontact heeft ze besloten te stoppen om zich meer op haar
werkzaamheden voor de stichting Touchstones te gaan richten. De redactie bedankt Geraldine
en Christ heel hartelijk voor het werk dat zij in het Wijkcontact hebben gestoken.
Christ van Gurp is opgevolgd door Mirjam Lingen. Bruno Heemskerk is vanaf 2020
verantwoordelijk voor de vormgeving.
Oplage en distributie
In 2019 had Wijkcontact een oplage van ongeveer 1.700 exemplaren. Gerard van Ede
organiseert de distributie. Het blad wordt huis-aan-huis in de wijk verspreid door
wijkbewoners, onder wie scholieren. Verder is het af te halen bij de Primera en bij De
Molenplaats.
Inhoud
De redactiecommissie streeft naar een actueel en toegankelijk blad over allerlei zaken die in
de wijk spelen. Daarin is er aandacht voor zaken op wijkniveau zoals parkeerproblematiek,
veiligheid, themaochtenden en activiteiten van (commissies van) de wijkvereniging. Veel
ruimte is er voor de menselijke verhalen en interviews met bijzondere wijkbewoners, nieuwe
wijkbewoners en ondernemers. Wijkcontact heeft een aantal vaste rubrieken zoals het nieuws
van het bestuur, Verliefde Kijk op de Wijk met de pentekening van Dick Caderius en de
column van Kees Crone. Nieuw is de column van wijkbewoonster en yogalerares Tara
Ubachs. De achterpagina heeft een eigen gezicht door de fotoseries van Johan Bosveld over
verschillende thema’s. De fotografie voor de covers is van Tjeerd Kootstra.
In 2019 is er in Wijkcontact aandacht besteed aan ´75 Jaar Vrijheid´ met in september een
groot verhaal over de evacuatie van Arnhem. Verder zijn de verduurzaming van de wijk en
het jubileum van de wijkvereniging in 2020 terugkerende onderwerpen.
In het kader van het jubileum van de wijkvereniging heeft de redactie plannen gemaakt voor
een jubileumboek en een speciale uitgave van Wijkcontact. Het jubileumboek is er om allerlei
redenen niet gekomen. Het speciale nummer van Wijkcontact in inmiddels verschenen.

Website Burgemeesterswijkarnhem.nl
De website wordt beheerd en verzorgd door Jos Zwaan die wekelijks ook een nieuwsbrief
verzorgt en de sociale media onderhoudt.
De digitale communicatie met de wijk loopt via de volgende kanalen:
• Website BWArnhem.nl
• Facebook Burgemeesterswijk
• Twitter: @BWArnhem.nl
• Youtube: Burgemeesterswijk
De website had in 2019 26.142 pageviews van 15.083 unieke bezoekers.
8.691 bezoekers bezochten de website voor de eerste keer.
De nieuwsbrief heeft 418 abonnees. In 2019 zijn er 46 nieuwsbrieven verzonden.
De openratio is 41.3%.
Commissie Themaochtenden
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De commissie Themaochtenden organiseert op de tweede dinsdag van de maand een
themaochtend voor de oudere inwoners van de Burgemeesterswijk en de Penseelstreek.
De werkgroep bestaat uit:
Fred Boessenkool voorzitter , Wieke Lameris penningmeester , Titia Schreuder secretaris,
Kees Cramer, Yolanda Agricola en Carlo Knüppe.
De commissie themaochtenden heeft weer een goed jaar achter de rug: het is gelukt om een
gevarieerd programma te maken.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
•
Roofkunst
•
Arnhem voor de Arnhemmers
•
Frankrijk onder Macron
•
Juridische en ethische kanten van TBS
•
Claude Monet, impressionist bij uitstek
•
Testament en levenstestament
•
Veilig wonen voor ouderen
•
China en Sonsbeek
•
Tussen Kunst en Kitsch
•
Schumann en het verhaal
De ochtenden werden goed bezocht; totaal aantal bezoekers 597, iets minder dan in 2018. Een
enkele keer moesten we de deur eerder sluiten omdat er te veel bezoekers waren .
Communicatie
Ieder halfjaar maken we een folder die we beschikbaar hebben op de laatste bijeenkomst van
het voor- of najaar; de bezoekers kunnen de nieuwe folder voor het komende halfjaar
meenemen na afloop van een themaochtend en de leden van de commissie verspreiden de
folder onder de senioren in hun omgeving. Daarnaast wordt per bijeenkomst een affiche
gemaakt, dat opgehangen wordt op een 15-tal adressen.
Ook worden de bijeenkomsten vermeld in de wijkkranten, in de nieuwsbrieven van de wijken,
en op onze eigen website. Tevens worden belangstellenden per mail herinnerd aan een
bijeenkomst.
Jos Zwaan beheert onze website en hij verstuurt de aankondigingen van de lezingen aan
belangstellenden
De wijkverenigingen Burgemeesterswijk en de Penseelstreek dragen elk 400 euro bij aan de
financiën; de bijdrage van de bezoekers vormt het grootste deel van de inkomsten.
Feestcommissie
Samenstelling en taakverdeling
De commissie bestaat uit de volgende leden: Caroline Slakhorst (voorzitter), Tanja de Kort
(penningmeester), Tessa Sanders, Chantal van Diek, Naomi van Straaten-Shaw, Sanne
Willemensen en Lideke van Luijt Schuller. Jeroen Kastein heeft begin 2020 zijn taak
neergelegd. Jeroen zal ons nog wel op technisch vlak ondersteunen bij de kwartierkwis. Wij
zijn Jeroen zeer erkentelijk voor zijn inzet, enthousiasme en nauwkeurigheid.
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Activiteiten
Disco
Op 30 maart 2019 is er een disco voor kinderen uit de wijk georganiseerd. Deze vond plaats
in de gymzaal aan de Bauerstraat. De disco werd zeer goed bezocht. De zaal is uitstekend
geschikt voor een kinderdisco. Op 14 maart 2020 zal er dan ook weer een disco worden
georganiseerd. Hier is inmiddels al veel ruchtbaarheid aan gegeven door middel van flyeren
op de scholen in de wijk, posters ophangen bij diverse winkeliers en via social media.
Sinterklaas
Op 23 november 2019 hebben we Sinterklaas in de Diaconessenkerk ontvangen. Grote dank
aan Peter van de Kerkhof (Sinterklaas) en de vele vrijwilligers die belangeloos hun bijdrage
hebben geleverd. De twintig enthousiaste pieten waren afkomstig uit de wijk.
Wij hebben gebruik gemaakt van de stal Mansour voor onze schimmel, blaaskapel Decibel
voor de muzikale ondersteuning, Bassmann Audio voor het geluid in de kerk en de wijkagent
die ondersteuning bood bij het afzetten van de optocht door de wijk. De AH aan de L. v.
Pabststraat heeft het strooigoed en de lunch voor de vrijwilligers gesponsord. De speculaasjes
als dank aan alle vrijwilligers zijn ook dit keer gesponsord door Bakkerij Reijnen. Onder
begeleiding van de blaaskapel heeft de Sint en zijn gevolg een ronde door de wijk gemaakt
waarna er in de Diaconessenkerk nog een programma volgde waarbij de kinderen de Sint en
zijn pieten konden ontmoeten. Het bezoek van Sint aan de wijk werd ook dit jaar erg goed
bezocht. Het is voor aankomend jaar nog wel de vraag of we de Sint in de Bakermat kunnen
ontvangen in verband met de nieuwe bestemming.
Kwartierkwis
In 2019 hebben we twee edities van de kwartierkwis georganiseerd in La Cannette. De kwis
bestaat uit een 7-tal vragenrondes welke door buurtbewoners zijn samengesteld. Bij beide
rondes werd er door tien straatteams fanatiek gestreden om de titel “De slimste straat”. We
hebben veel positieve reacties gehad op de kwis. De inschrijving op de kwis loopt steeds
sneller vol door de toenemende populariteit, ook onder nieuwe inwoners in de wijk. Ook in
2020 zullen er twee edities plaatsvinden. De kwartierkwis wordt onder andere mogelijk
gemaakt door sponsoring van La Cannette.
Commissie Leefomgeving
Samenwerking met Team Leefomgeving gemeente Arnhem
De samenwerking met het gemeentelijk Team Leefomgeving en contactpersoon Fred de
Bruijn verloopt open en prettig. Dossiers worden afgestemd en we praten elkaar bij. Doel is
vraagstukken/dossiers bij elkaar te toetsen, een gezamenlijke insteek of standpunt te bepalen
en vervolgens samen op te trekken in het vraagstuk c.q. dossier. Soms zijn er tegengestelde
belangen, maar ook daar spreken we dan met elkaar over.
Wij merken als commissie dat door onze samenwerking met het Team Leefomgeving de
toegang tot de gemeente is ‘verzekerd’. We komen, indien nodig, snel in gesprek met de
verantwoordelijke projectleider/ambtenaar. In 2019 is er geen gesprek geweest met
wijkwethouder Hans de Vroome.
Fietsenstallingen in voortuinen
In het jaarverslag 2018 staat: ‘In 2018 bleef het stil rond dit dossier, maar het Team
Leefomgeving heeft gemeld dat ’t niet stil zal blijven.’ Dat bleek te kloppen, want met ’n
artikel in ons Wijkcontact koos Fred de Bruijn van het Team Leefomgeving ‘de aanval’. De
commissie leefomgeving ontving tientallen reacties. In meerderheid meenden bewoners van
een bovenwoning-zonder-achterom dat ze ter bescherming van hun (dure elektrische) fiets de
mogelijkheid moesten krijgen een fietsenstalling in de voortuin te plaatsen. Met Fred de
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Bruijn is afgesproken dat de commissie het dossier weer oppakt, omdat in voorgaande jaren
verhoudingsgewijs al veel tijd/energie is gestoken in ‘het voorbereidende werk’.
De commissie blijft van mening, zoals ook al in het verleden kenbaar gemaakt, dat het ook
moet gaan om het probleem van geparkeerde auto’s in voortuinen.
Parkeren
In de loop van 2019 hebben de bewoners van de Pels Rijckenstraat betaald parkeren gekregen.
De commissie heeft over e.e.a. geen klachten ontvangen. Kennelijk levert het voor de
bewoners van het Burgemeestersplein geen ernstige verhoging van de parkeerdruk op.
Huisvesting zwerfjongeren Sweerts de Landasstraat
De juridische procedures, aangespannen door het bestuur van de wijkvereniging, tegen de
komst van de opvang van zwerfjongeren hebben niet tot resultaat geleid. In het jaarverslag
2018 stond: ‘Er is grote onrust ontstaan in de wijk mbt de voorgenomen huisvesting van
zwerfjongeren vanuit de organisatie Pactum op de Sweerts de Landasstraat 77. Met name de
grote concentratie van sociale opvang of een variant hiervan wordt als onverantwoord
ervaren.’ Kort nadat de opvang was gestart, bleek de ongerustheid niet ongegrond, want in
het voorjaar sloeg de vlam in de pan. Diverse keren moest de politie eraan te pas komen om
de orde te herstellen. Het was voor omwonenden een onrustige en vaak ook onveilige tijd.
Overleg van de bewoners met wethouder Martien Louwers van maatschappelijke opvang, de
betrokken ambtenaren, de (opvang)instellingen zelf en de politie heeft uiteindelijk, na het
nemen van een aantal maatregelen, de rust doen terugkeren. In de loop van het jaar zijn er
geen grote problemen geweest.
Ontwikkeling K-kavels Amsterdamseweg

Op de kavels tegenover de Sonsbeekuitgang van het NS-station is het nieuwe CITO een paar
jaar terug gerealiseerd. Inmiddels is op kavel K12 in de loop van 2019 de bouw van het
Breedband-pand afgerond. Op kavel K9 is in 2019 de bouw van het nieuwe kantoor van de
Hoogwegt Groep gestart. Het definitieve bouwplan blijft ruim binnen de mogelijkheden die
het bestemmingsplan biedt. In het voorjaar van 2020 wordt de oplevering verwacht. De
commissie leefomgeving houdt de vinger aan de pols waar het de inrichting van het
omringende openbaar gebied betreft.
De bestemmingsplanprocedure voor het K10-kavel (Arnhemse Heeren) is in de loop van 2018
afgerond. Inmiddels is ook de bouwvergunning verleend, maar de bouw is (voorjaar 2020)
nog niet gestart. Dit bouwplan ‘zoekt de grenzen van het bestemmingsplan op’. De commissie
leefomgeving volgt dit plan ‘met extra aandacht’.
Openbare elektrische laadpalen
In voorgaande jaren heeft de commissie leefomgeving samen met Allego en de gemeente
Arnhem gekeken naar de mogelijkheden om laadpalen in de wijk te plaatsen. Er is een
operationele kaart opgesteld om een optimale dekking met laadpalen te bewerkstelligen. Deze
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heeft tot doel met zo min mogelijk palen zoveel mogelijk e-rijders te bedienen. Momenteel
wordt er door de gemeente gewerkt aan het actualiseren van de operationele kaart, omdat
verwacht wordt dat het elektrisch rijden de komende jaren sterk zal groeien.
Dit dossier speelt continue afhankelijk van het aantal aanvragen vanuit bewoners voor het
plaatsen van een elektrische laadpaal. In 2019 ging het om 2 aanvragen.
Vergroening/verrommeling voortuinen
Al in 2017 heeft de commissie leefomgeving een paar mails van bewoners ontvangen over het
feit dat men vindt dat voortuinen in onze wijk steeds meer bestraat worden en daarmee het
groen verdwijnt en/of er slordig/niet onderhouden uitziet. We zijn ook benaderd door de
gemeente over bomen in onze wijk en het feit dat de gemeente geconstateerd heeft dat sinds
het afschaffen van de kapvergunning steeds meer bomen uit de wijk verdwijnen. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot een initiatief in samenwerking met de gemeente over duurzaamheid en
groen in de wijk. Gezien het brede en grotere karakter van dit vraagstuk is dit dossier
overgenomen door het wijkbestuur. Het heeft geresulteerd in de oprichting van de commissie
Duurzaamheid van de Wijkvereniging.
Omgekeerd inzamelen
“Eind 2018 was er nog een niet afgehandeld bezwaar tegen het bijplaatsen van ondergrondse
containers in de Cordesstraat en omwonenden in de Van Pallandtstraat zijn in gesprek met de
gemeente over verplaatsing van de restafvalcontainer in hun straat.” Met voorgaande zin
eindigde dit onderwerp in het jaarverslag 2018. In de loop van 2019 is het gelukt in de
Cordesstraat, maar in de Van Pallandtstraat is niets veranderd.
Trolleybus lijn 2
Na het verdwijnen van de trolleybus uit onze wijk wordt er gereden met een bus op groen gas.
Met de wijkverenigingen De Penseelstreek en Dorpsraad Schaarsbergen hebben we
gezamenlijk gepleit om zo spoedig mogelijk de nieuwe trolley 2.0 in te voeren op deze
verbinding. De gemeente schrijft daarover “Een 'trolley 2.0' op lijn 9, die daarmee de
gasbussen op die lijn kon vervangen. Zo konden de Hoogkamp, de Burgemeesterswijk,
Sterrenberg en Gulden Bodem en zelfs ook Schaarsbergen profiteren van een stille, schone
bus door de wijk. Die trolley 2.0 kan hele stukken zonder bovenleiding rijden, en is daarmee
uitermate geschikt voor dit traject, omdat de trolleybovenleiding stopt bij de Schelmseweg.”
De gemeente schrijft ‘kon’ en ‘konden’, omdat ’t allemaal langer duurt dan gedacht.
Op korte termijn blijft de huidige bus rijden in onze wijk. De gesprekken hierover met
gemeente en provincie en gezamenlijk met de beide andere wijkverenigingen worden echter
voortgezet met betrekking tot invulling voor de langere termijn. Hierbij wordt ingezet op de
trolley 2.0. Het is uitstel mag niet tot afstel leiden!
Adviezen en overheidsberichten
Het pand van bakkerij Reijnen aan de Van Lawick van Pabststraat staat te koop. Makelaar
Van der Wagen heeft de commissie leefomgeving gevraagd hoe zij aankijkt tegen een ‘lichte
horeca’-bestemming, iets tearoom-achtigs-zonder-avondopenstelling, omdat dit de
levendigheid in de buurt ten goede kan komen. De commissie leefomgeving kan zich hier wel
iets bij voorstellen, maar heeft de makelaar geadviseerd allereerst de omwonenden te polsen.
Ten aanzien van bouwvergunnings- en/of bestemmingsplanwijzigingsprocedure behoudt de
commissie zich alle rechten voor.
De commissie leefomgeving is geabonneerd op de digitale service van Overheid.nl /
Berichten over uw buurt. Alle vergunningszaken van gemeente, provincie, waterschap worden
daarin gepubliceerd. De commissie houdt dit goed in de gaten, Een enkele keer zijn

ALV Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o. Pagina 13 van 20

onderliggende stukken opgevraagd (o.a. bouwplan Hoogwegt kavel K9, bouwplan Arnhemse
Heeren kavel K10) of is info ingewonnen.
Samenstelling en taakverdeling
Eind 2018 hebben Riëlle Schoeman, Simone van Klaveren en Fred van de Geer het bestuur
verlaten en is Dick van Aalten voorzitter geworden.
Begin 2019 heeft ook Anne Marie van Lanen haar werkzaamheden neergelegd. Rond die tijd
is Jan Hettinga toegetreden.
Bij de jaarvergadering in mei 2019 meldde Wouter Schoemaker zich. De commissie bestaat
nu uit Ans Meex, Peter Damen, Jan Hettinga, Wouter Schoemaker en Dick van Aalten. Vier
van de vijf bestuursleden zijn (bijna) 70+ en dat is reden tot zorg. Verdere verjonging van de
commissie leefomgeving is hard nodig.
Tot slot
Afgezien van de ernstige onrust rond de opvang van zwerfjongeren in het begin van 2019 was
de rest van het jaar te kwalificeren als rustig. Een onderwerp dat aandacht gaat vragen, is de
‘verkamering’ en opsplitsing van grote panden. Het gesprek hierover met het gemeentelijk
Team Leefomgeving wordt opgestart.
Commissie Duurzaamheid
2019 was het eerste volledige jaar voor de commissie duurzaamheid.
De commissie wil vier van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties
(www.sdgnederland.nl) concreet verbinden aan het Burgemeesterskwartier. De vier doelen
zijn: 7.2 Hernieuwbare energie in de mix van het kwartier verhogen; 11.6 Nadelige milieu
impact reduceren van wonen, werken en leven in het kwartier; 13.3 bewustwording
verbeteren m.b.t. klimaatverandering met impact op het kwartier; 17.17 Partnerschappen op
duurzaamheidsgebied aanmoedigen en bevorderen die het kwartier ondersteunen.
De middelen die wij al commissie inzetten zijn gericht op het informeren, ontzorgen en
betrekken, om samen met de bewoners van het kwartier tot een resultaat te komen.
De focus voor 2019 heeft gelegen op Duurzaamheidsdoelstellingen 13.3 van de Verenigde
Naties: bewustwording verbeteren m.b.t. klimaatverandering.
In dat kader hebben een aantal eerste activiteiten plaatsgevonden zoals: deelname aan de
Plantjesmarkt in mei gericht op de adaptatie van tien boomspiegels in de wijk en het
organiseren van een duurzaamheidsweek in oktober met een “groene daken – aktieplan” om
in 2020 500m2 groen dak te realiseren in de wijk; een duurzaamheidswandeling in de wijk
langs voorbeeldhuizen en huiskamer kennis sessies. In het Wijkcontact is elk nummer een
artikel verschenen mede geïnitieerd vanuit de commissie duurzaamheid.
Voor 2020 zullen de onderwerpen uit 2019 vervolg krijgen en onderwerp 7.2 hernieuwbare
energie in de mix een eerste invulling krijgen.
Leden commissie duurzaamheid:
Lieneke Janssen, Geeke Hissink, Margot Wijt, Dennis Schericke, Edwin Rijkaart, Henk
Donders, Willem Weeda, Jeroen Herremans.
Kunst- & Cultuurcommissie
Meesters in de Burgemeesters Kamers
In het jaar 2018 heeft de commissie concreet vormgegeven aan haar doelstelling, “deelname
van wijkbewoners aan kunst & cultuuractiviteiten”, onder andere middels de organisatie van
huiskamerconcerten. Voor deze concerten hebben we voor het jaar 2019/2020 jonge
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kunstenaars van landelijk en/of internationaal niveau naar de Burgemeesterswijk gehaald om
op te treden in een van de prachtige huiskamers die de huizen in onze wijk rijk zijn.
Voorjaarsconcert
Op zondagmiddag 17 februari genoten we van twee optredens van violist Niek Baar. Aan zijn
eerste optreden ging een met koffie, thee en een hapje vooraf; het optreden zelf begon om
13.00 uur. Het tweede optreden om 14.45 uur en eindigde met een aangeklede en heel
gezellige borrel.
Voor deze concerten verkochten we 91 kaarten.
Najaarsconcert
Op zondagmiddag 10 november speelde Michiel Borstlap op de prachtige vleugel van een van
onze bewoners. Ook hij speelde twee keer, in totaal voor 104 gasten. En bij beide concertjes
was er natuurlijk wat te eten en te drinken. De middag werd afgesloten met prachtig pianospel
van de dochter des huizes.
Kaartverkoop
De kaartverkoop verloopt sinds een paar jaar via het onlinesysteem GO-Tickets. Dat bevalt
zowel de gasten als ons, de leden van de kunst- en cultuurcommissie, uitstekend.
Met vriendelijke groeten, Ires Manuel (voorzitter kunst- & cultuurcommissie)
Mede namens de overige leden van de commissie Tjeerd Kootstra, Marjanne Knüppe en
Hanneke Limburg
Bestuur
Het bestuur van de wijkvereniging bestond in het jaar 2019 uit Gerard Slag, Jeppe Balkema,
Froukje Dijkhuizen, Harriet Verbeek, Geeke Hissink en Matthew Pyatt. Tijdens de ALV van
22 mei is Anneke Kroon als bestuurslid benoemd, zij nam al eerder deel aan de
bestuursvergaderingen.
Het bestuur is in totaal zes keer plenair bijeengekomen, waarbij een flinke diversiteit aan
onderwerpen aan de orde is geweest. Deze betroffen onder meer aspecten van leefbaarheid in
onze wijk, de kansen op een wijkontmoetingscentrum, de herdenking van de Slag om Arnhem
en de voorbereiding van de lustrum-viering in 2020.
In het begin van het jaar (medio februari) kreeg te wijk te maken met een weekend vol met
incidenten in de omgeving van het sedert 2018 aan de Sweerts de Landasstraat gevestigde
Jonahuis. Deze leidden tot veel beroering bij de omwonenden en tot aandacht in de lokale en
regionale media. Een bestuurs-delegatie heeft op 7 maart onze zorgen kenbaar gemaakt in een
gesprek met de wethouder Zorg. Op 18 maart is er in de Molenplaats een bijeenkomst
geweest voor alle betrokkenen. Als resultaat hiervan zijn tussen omwonenden, de instelling,
de gemeente en de handhavers (politie) afspraken gemaakt om elkaar periodiek te informeren
over relevante ontwikkelingen. Gelukkig kunnen we constateren dat sedertdien nieuwe
voorvallen in dit deel van de wijk zijn uitgebleven.
Aan het eind van het jaar (eind december) vond helaas nog een brutaal geweldsincident plaats
aan de Zijpendaalseweg, met een gewond slachtoffer. Adequaat handelen van getuigen en van
de politie hebben geleid tot snelle aanhouding van twee verdachten, die aan de rechter zijn
voorgeleid en inmiddels zijn veroordeeld.
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Positiever zijn de ontwikkelingen om van de Diaconessenkerk/de Bakermat een
laagdrempelig wijkontmoetingscentrum te maken, na het vertrek van de Protestantse
Gemeente in de loop van 2020. De wethouder Zorg van de gemeente heeft tijdens een
werkbezoek in januari haar steun toegezegd, hetgeen onder meer is gebleken uit het door de
gemeente aanstellen van een projectleider, die sedertdien de kar trekt. Op 26 maart heeft een
zeer druk bezochte informatieavond voor de wijkbewoners plaatsgevonden. Daarbij hebben
zich veel mensen bereid getoond vrijwillige inzet te leveren bij de ontwikkeling van de
verdere plannen.
In het najaar is een Stichtingsbestuur gevormd, bestaande uit een vijftal bewoners uit onze
wijk en het aangrenzende Penseelstreek-gebied. Dit bestuur is leidend in de onderhandelingen
met de eigenaar en de gemeente.
Naar verwachting zullen in 2020 beslissende stappen worden gezet.
De Bakermat is behalve de thuisbasis voor heel wat wijk-activiteiten (themaochtenden,
wijkdiners, koffieochtenden, Sinterklaasviering) op 20 september het decor geweest voor een
z.g. herinneringsmaaltijd. Onze wijkvereniging heeft dit initiatief van de gemeente - in het
kader van de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem - actief opgepakt. Tijdens een
door de gemeente gefaciliteerde lunch hebben 4 oudere wijkbewoners, die de
oorlogshandelingen en de evacuatie als kind hebben meegemaakt, over hun ervaringen verteld
aan 25 leerlingen van groep 7/8 van de Pieter Breugel-basisschool. Ook de wijkwethouder is
daarbij aangeschoven. Het was een leuke en leerzame ontmoeting voor alle deelnemers.
Gedurende het jaar 2019 zijn we ook bezig geweest met de voorbereidingen van de viering
van het 40-jarig bestaan van de wijkvereniging in 2020. Aanvankelijk via een
lustrumcommissie op ad hoc-basis, later heeft het bestuur de verantwoordelijkheid meer naar
zichzelf getrokken. We zijn bereid een behoorlijk budget beschikbaar te stellen. Een divers
programma, met verschillende leuke evenementen voor alle leeftijdsgroepen in onze wijk,
tekent zich inmiddels af. Het zwaartepunt van de lustrumviering was gedacht voor mei 2020
(maar inmiddels noodzaakt de onvoorzienbare corona-crisis tot uitstel).
Het bestuur is verder betrokken geweest bij evaluatiegesprekken met het Team Leefomgeving
van de gemeente Arnhem en bij het 'centraal overleg wijken', waarbij de verschillende
wijkverenigingen in Arnhem onderling kennis en ervaring uitwisselen. Mede van belang
omdat de gemeente voornemens is de spelregels rond financiering van wijkbudgetten tegen
het licht te houden.
Vermeldenswaard in dit bestuurs-verslag zijn voorts nog de traditionele Nieuwjaarsreceptie
voor alle wijkbewoners (15 januari in Brasserie Zijpendaal) en de informele bedank-borrel
voor al onze vrijwilligers (29 november in Grand café Aan de Beeck).
Tijdens de ALV van 22 mei in de Molenplaats is Jeppe Balkema herkozen als secretaris van
het bestuur. Anneke Kroon is door de vergadering als lid van het bestuur gekozen. Door
persoonlijke omstandigheden heeft zij echter kort hierna haar bestuurslidmaatschap weer
opgegeven. Harriet Verbeek, die in mei aftredend was, is bereid geweest tot eind december
haar bestuurslidmaatschap voort te zetten.
Tegen het eind van het jaar hebben zich enkele nieuwe bestuurs-kandidaten aangediend,
waarvan twee sedertdien ook meedoen aan de bestuursvergaderingen. Zij zullen aan de ALV
van 2020 voor benoeming worden voorgedragen.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

Baten en lasten

Begroting 2019

Totaal baten

€

Lasten
Kosten Redactiecommissie
Kosten Feestcommissie
Kosten Kunst & Cultuurcommissie
Kosten Comm. Leefomgeving
Kosten Comm. Themaochtenden
Kosten werkgroep ouderen
Kosten Comm.Duurzaamheid
Kosten Bestuur
Totaal lasten

€
Resultaat

€

16.479

Realisatie 2019 Begroting 2020
15.037

15.729

10.340
1.300
2.000
600
700

10.009
910
2.070
360
670

9.864
1.300
2.000
350
700

300
2.487

470
3.097

500
2.740

17.727

€

€

1.248- €

17.586

€

17.454

2.549- €

-1.725

Vermogen
Vermogen op 1 januari 2019

€

19.232

Bij: saldo

€

-2.549

Vermogen op 31 december 2015 €

16.683

Balans

31-dec-2019

Activa
ING Rekening courant
KAS Feestcommissie
ABN/AMRO Rekening courant
ABN/AMRO Vermogens Spaarrekening
Nog te ontvangen contributies IC
Liquide middelen en vorderingen

625
272
2.214
14.053
5.497
€

Passiva
Vermogen
Reserveringen
Vooruitontvangen bedragen
Openstaande verplichtingen
Vermogen, reserveringen en schulden

22.661

16.683
5.978

€

22.661
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BEGROTING 2020

Baten
Contributies
Advertenties
Gemeente Arnhem bewoners bijdrage
Sponsorontvangsten / schenkingen
Bankrente
Jubileumboeken 2005 verkoop
Bijdrage gemeente herinneringslunch
Totaal baten
Lasten

Begroot 2018

Realisatie 2018 Begroot 2019

8.500
6.000
3.229
250
85

6.500
6.000
3.229
250
16
350

7.000
6.000
3.229
250

18.064

16.345

16.479

Begroot 2018

Realisatie 2019

Begroot 2020

6.213
5.290
3.229

6.500
6.000
3.229

5
50
250

Realisatie 2018 Begroot 2019

15.037
Realisatie 2019

15.729
Begroot 2020

Druk- + opmaakkosten wijkcontact
Bezorg- en verzendkosten
Internet - Website
Vrijwilligersvergoeding webbeheerder
vrijwilligersvergoeding (boekenbonnen)
Totaal kosten Redactiecommissie

7.400
575
40
1.500
250
9765

7.314
600
39
1.500

8.000
600
40
1.700

7.670
600
39
1.700

7.500
625
39
1.700

9.453

10.340

10.009

9.864

Kinderdisco/St Nicolaas/Kwartierkwis
Vrijwilligersvergoeding
Totaal kosten Feestcommissie

1.000
250
1250

950
400
1.350

1.000
300
1.300

910

1.000
300
1.300

Culturele activiteiten
Vrijwilligersvergoeding
Totaal kosten Kunst en Cultuurcie.

1.750
250
2000

1.053

1.750
250
2.000

2.070

1.750
250
2.000

360
360

350
350

400
270
670

400
300
700

185
285
470

215
285
500

70
77

50
50
50
250
300
300

1.053

Lunchkosten wijkwethouder
Vrijwilligersvergoeding
Totaal kosten cie. Leefomgeving

300
500

46
46

250
350
600

Kosten commissie themaochtenden
Vrijwilligersvergoeding
Totaal kosten cie. Themaochtenden

600
300
900

400
273
673

400
300
700

Kosten werkgroep ouderen
Vrijwilligersvergoeding
Totaal kosten werkgroep ouderen

100
300
400

0

250
250

Kosten commissie duurzaamheid
Vrijwilligersvergoeding
Totaal kosten cie. Duurzaamheid
Admin/secretariaat/diversen
Afscheid commissie- en/of bestuursleden
Attenties
Bankkosten
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Bijdrage Straatfeesten / BBQ's
Kosten enquete studenten Larenstein
Bijeenkomst vrijwilligers
IBANC/Sepasoftware
Ledenvergadering(en)+Nieuwjaarsrecep.
Ledenwerving
Vrijwilligersvergoeding
Kosten herinneringslunch 200919
Sponsoring
Totaal kosten bestuur

300
100
200
100
200
300
300

300

100
200
100
300
300
300

2.070

237
544
225
261
324
87
790

500
87
750
150
200

300
87
930
16
220

300
87
800
350

370
112

300
3.187

2.849

2.487

3.097

2.740

17.454

Wijkbijdrage AED
Totaal lasten

636
65
295

910

300
90
800
200
350

500
18.002

15.924

17.977

17.586

5000

5000

5000

5000

Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o.
RESERVERINGEN
Lustrum 2020
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Toelichting op het financiële verslag 2019
Het jaar 2019 wordt helaas afgesloten met een negatief saldo, zoals reeds begroot.
Drie belangrijke aandachtspunten hierbij :
- Kosten Wijkcontact.
Door splitsing in opmaakkosten en drukkosten is de factuur duurder geworden.
In deze kosten redactiecommissie zitten ook de vrijwilligersvergoeding van de
webbeheerder; deze zijn in 2019 verhoogd volgens wettelijke normen.
- Ander belangrijk aandachtspunt is de contributiebetaling.
Het wordt steeds moeilijker om de contributie binnen te krijgen.
Het aantal storneringen na automatische incasso is fors toegenomen.
Aanbeveling om te werken met betaalverzoek/Tikkie en meteen met iDeal te laten
.
.
betalen.
Bovendien zal er weer geworven moeten worden in de straten.
Ook de komende lustrumactiviteiten zouden een mooie gelegenheid geboden hebben
voor het werven van nieuwe leden/donateurs, maar corona stak hier een stokje voor.
- Ook de advertenties in het Wijkcontact lopen terug.
COMMISSIES:
De kosten van de verschillende commissies zijn binnen de begroting gebleven.
Nieuw is de Commissie Duurzaamheid.
Twijfelachtig is, of de Commissie Ouderen nog onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van de Wijkvereniging moet vallen in verband met het op te richten Wijkcentrum.
Het bestuur heeft niets gedeclareerd.
In de kosten van het bestuur zitten alle overige door de Wijkvereniging te maken kosten,
zoals o.a. bankkosten, kosten Nieuwjaarsborrel, Vrijwilligersbijeenkomst, sponsoring
straatfeesten/BBQ's en andere wijkgerelateerde sponsoring.
Toelichting op de begroting 2020
Voor 2020 is de begroting krap, maar dankzij corona wordt er geen gebruik gemaakt van
de vrijwilligersvergoeding/commissie-etentjes.
Er is maximaal EUR 10.000 gereserveerd voor het 40jarig bestaan van de
Wijkvereniging.
Froukje Dijkhuizen-Behr
Penningmeester
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Algemene ledenvergadering 2020; bijlage 4 bij agendapunt 6
Schema aftreden leden bestuur en voorstel benoeming twee nieuwe leden

Rooster van aftreden bestuur Wijkvereniging Burgemeesterswijk
Situatie op 23 september 2020
Gerard Slag (voorzitter), benoemd op 23 mei 2018, termijn loopt tot 2021.
Jeppe Balkema (secretaris), benoemd op 12 mei 2016, herbenoemd in 2019, termijn loopt tot
2022.
Froukje Dijkhuizen (penningmeester), benoemd op 2 november 2011, termijn loopt af in
2020.
Matthew Pyatt, benoemd 23 mei 2018, termijn loopt tot 2021.
Geeke Hissink (lid), benoemd 10 juni 2015, herbenoemd in 2018, termijn loopt tot 2021.
Het bestuur draagt voor benoeming tot penningmeester voor: Kees van Luijt en voor
benoeming tot lid van het bestuur Frederik van Zeggeren.
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