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Verslag Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Houtkwartier d.d. 20 april 2021 

 

Aanwezig volgens presentielijst 

M. van Hengeveld, W. van Kruiningen, S. Plantinga, J. Reedijk, H. Labree, R. Koole, S. van Denderen, H. 

Priemus, L. en J. Rost, P. Meijer, H. Baaijens, S. van der Sluis, H. van Dalen, A-M Scholten, P. Timmerman, 

A. Korevaar, W. Scholten en H. van Straaten (notulen).  

 

Opening 

Wim Scholten opent als voorzitter de vergadering.  

Vanwege het uitblijven van versoepelingen van Corona-maatregelen vindt de vergadering later plaats 

dan gebruikelijk en wordt deze online gehouden.  

Verslag ALV 21 januari 2020 

Er zijn geen opmerkingen.   

Jaarverslag 2020 

Simon van der Sluijs meldt als bestuurslid van de VVE over emailadressen van leden in het complex te 

beschikken maar deze niet aan de wijkvereniging beschikbaar te kunnen stellen. Om meer bewoners in 

het complex lid te maken van de wijkvereniging zullen deze individueel en niet vanuit de VVE benaderd 

moeten worden. 

De voorzitter meldt dat er in de wijk ca. 800 relevante woonadressen zijn. Van bewoner(s) van 450 

adressen is een emailadres beschikbaar voor de vereniging. De vereniging telt 180-190 geregistreerde 

leden waarvan er 130 contributie betalen. Bewoners van de 450 adressen met een bekend emailadres 

kunnen nieuwsbrieven via de mail ontvangen.  Hans van Dalen en Roos Koole bepleiten, ook al is onze 

wijk het aantal leden relatief reeds hoog (in vergelijking met andere wijken), initiatieven om meer 

bewoners in de wijk lid van de vereniging te maken.  

De vergadering stelt het jaarverslag vast. 

Financiën 2020 

Peter Timmerman licht toe dat er als gevolg van Corona in 2020 relatief weinig activiteiten zijn geweest. 

Van het budget is minder dan 50% besteed. Vanwege de hoogte van het eigen vermogen (> 2.500 euro) 

is geen subsidie van de gemeente verkregen. Uit de balans blijkt een spaarsaldo van ruim 15.000 euro 

voor bijzondere uitgaven en een ruim saldo (ca. 5000 euro) op de lopende rekening. 

De kascommissie bestaande uit Simon van der Sluijs en Roos Koole heeft vooral een digitale controle 

uitgeoefend en daarnaast de administratie bij de penningmeester thuis ingezien. De administratie ziet er 
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keurig uit en is kloppend. De commissie adviseert de vergadering decharge te verlenen. De vergadering 

stemt daarmee in. 

Hans Baaijens constateert dat er weinig geld is uitgegeven maar dat er desondanks door het bestuur, 

met name in de persoon van de voorzitter, een zeer grote inzet is getoond en spreekt daarvoor dank uit. 

De voorzitter meldt veel positieve reacties te ontvangen op de inspanningen van het bestuur. Hij geeft 

aan dat het veel werk is. 

Simon van der Sluijs en Roos Koole zijn bereid om ook voor het jaar 2021 als kascommissie te 

functioneren en worden als zodanig benoemd door de vergadering. 

Bestuursverkiezing 

De voorzitter meldt dat de combinatie van het bestuurslidmaatschap voor de vereniging en het duo-

raadslidmaatschap voor Stijn Hemel in toenemende mate een probleem ging vormen. Stijn is om die 

reden in januari afgetreden als bestuurslid. Peter Timmerman en Wim Scholten hebben volgens de 

statuten hun maximale zittingstermijn (9 jaar) bereikt en zouden daarom moeten aftreden. Het bestuur 

heeft 2 oproepen gedaan aan kandidaat-bestuursleden om zich te melden. Daarop heeft ondermeer 

Hans van Straaten zich gemeld als bestuurslid. Hans woont inmiddels 2 ½ jaar in de wijk en is vervroegd 

met pensioen gegaan. Hij heeft ervaring bij een aantal grote organisaties (Arbeidsvoorziening, CWI, 

UWV) in verschillende functies en is daarnaast langdurig politiek actief geweest in gemeenteraden en 

provinciale staten. De afgelopen maanden draait hij al mee in het bestuur van de vereniging. De 

vergadering stemt in met zijn toetreding tot het bestuur.  Een tweede kandidaat voor een 

bestuursfunctie heeft te kennen gegeven daar pas volgend jaar voor beschikbaar te zijn. 

Peter Timmerman en Wim Scholten geven aan bereid te zijn hun werkzaamheden in het bestuur te 

continueren. Het wijzigen van de statuten om voor hen een langere zittingsperiode juridisch mogelijk te 

maken wordt niet wenselijk gevonden.  De vergadering constateert unaniem dat er voor de functies van 

Peter Timmerman en Wim Scholten thans geen kandidaten beschikbaar zijn en doet daarom een beroep 

op Peter en Wim om nog een jaar in het bestuur te blijven. In dat jaar wordt actief uitgezien naar 

nieuwe bestuursleden en als deze worden gevonden zullen zij worden gevraagd om al in het bestuur 

mee te gaan draaien. 

Jaarplan 2021 

Roos Koole vraagt om aan de activiteiten ook ledenwerving toe te voegen. Hugo Priemus suggereert 

expliciet te vermelden dat zal worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. 

De ledenvergadering stelt het jaarplan 2021 vast. 

Begroting 2021 

In de begroting is uitgegaan van het organiseren van een wijkfeest in september en een inhoudelijke 

bijeenkomst in het najaar. Gesuggereerd wordt om niet de term wijkfeest te gebruiken maar te spreken 
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over een wijkbarbecue, ontmoeting, kennismaking of gelegenheid om elkaar (na Corona) weer live te 

zien.  

Gelet op de ruime middelen van de vereniging wordt voorgesteld de contributie te verlagen (van 20 

euro) naar 15 euro per adres. De ledenvergadering stemt hiermee in. 

W.v.t.t.k. 

Arjan Korevaar merkt op dat er veel contact is met de gemeente en dat daar veel werk uit voortvloeit 

dat op de schouders van weinig mensen terecht komt. Hij roept daarom op mensen met ervaring bij een 

en ander te betrekken. De voorzitter merkt op dat in complexe dossiers als de Rijnsburgerweg en de 

energietransitie reeds een beroep wordt gedaan op deskundigen uit de wijk. Het is zaak om voor wat 

betreft de vele gemeentelijke projecten samen te werken met ander wijkverenigingen. Ervaring is dat 

inspraak bij de gemeente zeer moeizaam verloopt. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.     
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