
 
 

BIJLAGE 2:  
JAARVERSLAG 2016 

 
Algemene Ledenvergadering 2016 

Op de tweede ALV van wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch op 6 april 2016 waren 28 
leden aanwezig. Na het vaststellen van de agenda, de notulen van de ALV van 18 mei 
2015 en het algemene jaarverslag van de secretaris heeft de vergadering op voorstel van 
de Kascommissie het financieel jaarverslag 2015 geaccordeerd en het bestuur decharge 
verleend. Voorts is de vergadering akkoord gegaan met een jaarbegroting 2016 waarin de 
ledenbijdrage opnieuw is vastgesteld op 10 Euro per huishouden. 
 
Na dit formele deel van de ALV is onder leiding van Solita 
Brüning en Mauk van Heemstra in groepen gebrainstormd 
over concrete acties op 5 thema’s: duurzaamheid (energie), 
ondernemers in de wijk, ledenwerving, groen in de wijk, 
veiligheid. Dit heeft later geresulteerd in enkele concrete 
acties, waaronder het opzetten van WhatsApp alert groepen 
en het Business in the Backyard initiatief. Een deel daarvan 
is in 2016 gestart en een deel in 2017 wordt gestart. 
 
Buurtbarbecue 

Op  zaterdag 24 december 2016 genoten ruim 45 
volwassenen en circa 10 kinderen van de buurtbarbecue op 
het IVA-terrein. Het weer en de organisatie was perfect, onze 
grillmasters weten zich ‘gloedvol’ van hun taak. 
 
Vernieuwde website  

We waren niet tevreden over de mogelijkheden en de kosten van onze webprovider en 
zijn daarom overgestapt naar een andere service. Van die gelegenheid is gebruik te 
maken om eind 2016 de website (www.tuinwijksterrebosch.nl) opnieuw een facelift te 
geven en de structuur te verbeteren. De website wordt beheerd door Henny van der Veen 
en Huib de Vriend. 
In lijn met de nieuwe vormgeving van de website zal in 2017 ook het uiterlijk van de 
nieuwsbrief en documenten (zoals deze) worden aangepast. 
  



WhatsApp alert van start 

Behalve 112 bellen kunnen we ook elkaar 
waarschuwen als we iets verdachts zien. Dat kan met 
een WhatsApp alert: een groep van WhatsApp 
gebruikers speciaal bedoeld om elkaar te attenderen 
op verdachte situaties. Eind 2016 hebben we 
besloten om hiermee per straat te starten. Na een 
oproep in de nieuwsbrief zijn er inmiddels vijf 

groepen/straten van start gegaan, waarvoor bewoners van de betreffende straat zich nog 
kunnen aanmelden (ook niet-deelnemers): 
• Engweg/Meenkselaan, inmiddels 24 deelnemers, aanmelden bij Jacqueline 

Warmerdam 
• Hogesteeg, inmiddels 28 deelnemers, aanmelden bij Huib de Vriend 
• Parklaan, inmiddels 24 deelnemers, aanmelden bij Bram Brinkman 
• Rosariumlaan Noord, 33 deelnemers, aanmelden bij Cleem Menne 
• Rosariumlaan Zuid, Sterrenboslaan en Weth. Teselinglaan, 29 deelnemers, aanmelden 

bij Mauk van Heemstra 

In de loop van 2017 zullen we kijken of we eventueel straten kunnen samenvoegen. Ook 
gaan we na of de gemeente buurtpreventie bordjes wil bekostigen.  

Geslaagde kerstborrel 

We kijken terug op een zeer geslaagde Kerstborrel voor bewoners van onze tuinwijk, met 
dank aan Ton Klomp die daarvoor zijn tuin beschikbaar stelde. De initiatiefnemers 
hadden gedacht hier pakweg 40 mensen mee te trekken, en dat werd uiteindelijk meer 
dan het dubbele aantal. Er werd enthousiast meegezongen met Christmas Carols, 
erwtensoep gegeten, bijgepraat en kennisgemaakt. Voor herhaling vatbaar, dus zet de 
Kerstborrel 2017 maar vast in uw agenda! 

Enquête verkeer en wateroverlast 

In december 2016 is via SurveyMonkey 
een enquête onder de leden uitgezet 
om te achterhalen welke problemen zij 
ervaren met verkeer en wateroverlast. 
Zestig  mensen hebben de vragenlijst 
ingevuld. De resultaten hebben we 
gebruikt in een overleg met de 
gemeente in januari 2017. De resultaten 
van de enquête kunt u nalezen op onze 
website. 

  

Respondenten enquête Tuinwijk 
Sterrebosch, december 2016 



Ledenwerving 

Begin 2016 telde de wijkvereniging 72 leden. Gekoppeld aan de uitnodiging voor 
kerstborrel is opnieuw een gerichte huis-aan-huis ledenwerfactie georganiseerd. Dit heeft 
enkele tientallen nieuwe leden opgeleverd. 
Eind 2016 telde de wijkvereniging 98 leden, als volgt verdeeld over de straten. 
 

 
 
 
Huib de Vriend 
 
Secretaris Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch 
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