BIJLAGE 1: VERSLAG 3E ALGEMENE LEDENVERGADERING
WIJKVERENIGING TUINWIJK STERREBOSCH 2017
Datum:
Plaats:
Tijd:

6 april 2017
IVA kantine, Hogesteeg 2 (rechts van villa Sterrebosch)
20:00 – 22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Stefan Scharf opent de vergadering. Er zijn geen opmerkingen over de agenda
2. Vaststellen van de notulen van de ALV van 6 april 2016 (bijlage 1)
De notulen van de ALV van 6 april 2016 roepen geen vragen op en worden door de vergadering
goedgekeurd
3. Secretarieel jaarverslag 2016 (bijlage 2)
De voorzitter neemt het secretarieel jaarverslag 2016 met de vergadering door. In aanvulling op
het jaarverslag kan worden gemeld:
•
•

•

•

•

De WhatsApp Alert bordjes zijn reeds in bestelling;
Het bestuur heeft een gesprek gevoerd met de gemeente (wethouder Veldhuizen en
burgemeester). De gemeente heeft aangegeven dat het mogelijk is om op de Hogesteeg een
snelheidsmeting uit te voeren en gemeld dat er nog wordt gewerkt aan verbeterde software
voor de verkeerslichten op de kruising Hoofdstraat / Hogesteeg (binnenkort wordt een test
uitgevoerd waarbij gedurende 1 maand de verkeerslichten ’s-Vanond worden uitgezet).
Voorts zal de gemeente nog kijken naar het parkeerverbod aan het begin van de Hogesteeg.
Hierbij is geen termijn genomed. Het bestuur zal binnenkort bij de gemeente informeren of
en wanneer er actie wordt ondernomen;
Er was op 26 januari een succesvolle Business in the Backyard bijeenkomst met 25
ondernemers uit de wijk. Alle aanwezigen vonden het een interessante bijeenkomst en zijn
voor herhaling;
Er wordt aan gewerkt om de Tuinwijk als sterk merk neer te zetten. Aan alle leden de oproep
om ‘Tuinwijk Sterrebosch’ ook in diverse uitingen te gebruiken. Inmiddels wordt dit al
gebruikt door makelaar Vierhout en zullen ook andere makelaars een flyer over de tuinwijk in
hun verkoopbrochure opnemen.
Inmiddels wordt ook via een pagina op Wikipedia, Facebook en Twitter bekendheid gegeven
aan de Tuinwijk.
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4. Financiën 2016:
a) Financieel jaarverslag 2016 (bijlage 3)
Penningmeester Cees Sprengers licht de jaarcijfers toe.
• Aan de inkomstenkant staan vooral de ledenbijdragen, een klein bedrag voor sponsoring
van de Kerstborrel en de eigen bijdrage van deelnemers aan de buurtbarbecue.
• Aan de uitgavenkant zien we voor ongeveer 400 Euro aan diverse kosten die te maken
hebben met het instandhouden van de vereniging. Daarnaast staat er een uitgavenpost
van 1.080 Euro voor de Kerstborrel. Dat is een fors bedrag: het gevolg van het feit dat het
een last minute actie was, waardoor er geen tijd meer was om nog inzet van vrijwilligers
te regelen, en van een twee keer zo hoge opkomst als gepland.
• Hierdoor komt de vereniging in 2016 uit op een negatief exploitatiesaldo, dat in
mindering wordt gebracht op de reserves.
b)

Verslag van de Kascontrole Commissie
• De Kascontrole Commissie (KC) bestaande uit Bram Brinkman en Ton Klomp heeft op
basis van de onderliggende stukken vastgesteld dat de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van de financiële situatie en bedankt de penningmeester.
• De KC adviseert het bestuur om in 2017 en komende jaren de reserve weer wat op te
laten lopen, tot een niveau van circa 500 Euro.
• Daarnaast adviseert de KC om in het vervolg iets meer te begroten voor zieke leden en de
activiteiten in het vervolg apart te begroten.
• De KC stelt voor om te accorderen en bestuur te dechargeren.

c)

Decharge bestuur voor 2016
Hierop wordt het bestuur decharge verleend.

5. Financiële zaken 2017
In afwijking van de agenda wordt aansluitend op de jaarrekening 2016 de begroting 2017
besproken.
a) Vaststellen van de begroting en contributie voor 2017 (bijlage 4)
• De bijdrage van de leden blijft de belangrijkste inkomstenbron. Als we de ledenbijdrage
handhaven op 10 euro, dan kan voor 2017 ongeveer 1.000 Euro aan inkomsten worden
begroot.
• Trekken we daar de ca. 400 Euro vaste kosten van af, dan resteert er 600 Euro.
• Reserveren we iets meer voor zieke leden en sturen we aan op een exploitatie-overschot
van circa 100 Euro, dan resteert er 350 Euro voor activiteiten.
• Het bestuur stelt voor om voor iedere evenement de organisatoren de opdracht mee te
geven budgetneutraal te werken: de kosten van iedere activiteit moeten dan worden
gedekt met een bescheiden bijdrage uit de verenigingskas, aangevuld met inkomsten uit
andere bronnen, zoals eigen bijdrage van deelnemers.
• Afhankelijk van de exacte plannen, is 350 Euro voor wat eigenlijk de kernfuncties zijn van
de wijkvereniging erg weinig. Het bestuur stelt daarom voor om de ledenbijdrage op te
hogen tot 15 Euro per huishouden. Een van de aanwezige leden vindt dit een forse
verhoging die moeilijk aan de leden is uit te leggen en stelt een (geleidelijke) beperkter
verhoging van 2,50 Euro voor. Beide voorstellen worden in stemming gebracht. 8 leden
stemmen voor een verhoging met 2,50 Euro, 11 stemmen voor een verhoging met 5 Euro,
waarmee het voorstel van het bestuur is aangenomen.
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• De vergadering dringt er op aan om de achtergrond van het besluit tot deze verhoging
goed aan de leden uit te leggen: We willen als wijkvereniging meer doen met en voor
onze leden en de vereniging meer zichtbaar maken door middel van ondersteuning van
initiatieven binnen de wijk.
• De bankkosten zijn (nog steeds) een substantieel deel van de uitgaven. De
penningmeester zal nagaan of dat goedkoper kan, bijvoorbeeld door een rekening te
openen bij KNAB.
b)

Instellen van Kascontrole Commissie 2017
Bram Brinkman treedt af als lid van de Kascommissie en wordt vervangen door Cleem
Menne.

6. Evenementen en thema’s 2017
a) Evementen:
•
Buurtbarbecue (september 2017): Voor de organisatie van de buurtbarbecue melden
zich Hans Nieuwenhuis (Rosariumlaan), Margriet Schut (Meenkselaan) en Rita Opstelten
(Engweg; alleen uitvoering, geen organisatie). De leden maken ook in 2017 graag weer
gebruik van de locatie bij de IVA en die is ook weer beschikbaar:
•
Kerstborrel (december 2017): Maarten van de Loo (Parklaan), Stefan Scharf en Ton
Klomp (?);
•
“Tuinwijk Sterrebosch, daar zit muziek in”: Er wonen in onze wijk aardig wat mensen die
muziek maken. Het idee is om tijdens een evenement een podium te verschaffen. Bram
Brinkman en Huib de Vriend gaan belangstelling polsen;
•
Een leuk evenement voor kleine kinderen, eventueel in combinatie met de
buurtbarbecue (middag): Hiervoor hebben zich nog geen mensen gemeld;
•
Paasvuur: Voor 2017 blijkt het te kort dag in verband met een vergunning die daarvoor
moet worden aangevraagd. Zetten we voor 2018 op de agenda;
•
Enquêtevraag: We vragen de leden om leuke ideeën voor evenementen.
Voorstel: per evenement werken met aparte begroting met kleine bijdrage (ca 150 - 200 Euro) uit
de verenigingskas
b) Thema’s:
Een aantal thema’s is opgepakt na de ALV van 2016. Hans Nieuwenhuis en Cees Sprenger gaan
zich buigen over verdere invulling van de thema’s.
7. Communicatie binnen de wijkvereniging
Uit het nevenstaande
overzicht van het
percentage leden per
straat per 31
december 2016 blijkt
dat er wellicht meer
gedaan moet worden
om de wijkvereniging
zichtbaar te maken.

Weth. Teselinglaan
Sterrenboslaan
Rosariumlaan
Parklaan
Meenkselaan
Hoofdstraat
Hogesteeg
Engweg
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hierover wordt opgemerkt:
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• Naast alle elektronische communicatie blijft papieren communicatie belangrijk, dus af en toe
moet je d.m.v. een flyer of kaart aandacht vragen voor een evenement en die per straat
uitdelen;
• Het zou goed zijn om in iedere straat een lid te hebben die zaken die in de straat spelen
doorgeeft aan het bestuur.;
• Een evenementenagenda (staat al op de website en wordt in de nieuwsbrief aangekondigd) en
vergaderingen van commissies melden.
8. Rondvraag
•

•
•
•
•

•

•

Een van de leden oppert de mogelijkheid van sponsoring. Kunnen we daarbij gebruik
maken van de ervaring die Ton Klomp daar mee heeft? Opgemerkt wordt dat het
belangrijk is om vooraf goed na te denken over wat je een sponsor te bieden hebt;
Er wordt geïnformeerd naar verdere plannen voor Business in the Backyard. Er zijn nog
geen concrete plannen, maar de eerste bijeenkomst krijgt wel een vervolg;
Het verzoek is om de WhatsApp Alert zo wienig mogelijk te gebruiken, echt alleen in geval
van onraad of verdachte situaties;
Een van de leden heeft goede ervaringen met het plakken van stickers met daarop
“Scheisse geparkt” op auto’s die te dicht op een oprit zijn geparkeerd;
Er is een oproep voor deelname aan de jaarlijkse open tuinendag van 3Flora op 10 juni.
Er zijn op de vergadering flyers beschikbaar en de oproep is ook op de website, onze
Facebook pagina en onze Twitter account geplaatst;
In De Stichtse Courant wordt de mogelijkheid genoemd om in straten dezelfde
bloemenbaskets op te hangen die de winkeliers in Driebergen ophangen. Door
gezamenlijke inkoop kan de prijs worden gedrukt. Desondanks kost zo’n basket toch nog
150 Euro.;
Er wordt een oproep gedaan aan de leden en andere wijkbewoners om als gebaar voor
vrede en veiligheid op Koningsdag en 4/5 mei de vlag uit te hangen.

De vergadering wordt om circa 22:00 uur afgesloten met een drankje.
Huib de Vriend
Secretaris

Aanwezigen:
Ria Artsen
Bram Brinkman
Hans en Rian Hoorens-Maas
Maria Jense
Wouter de Jong
Meindert Kingma
Cleem Menne
Harry Moerkerken
Hans en Trudy Nieuwenhuijs
Rita Opstelten
Stefan Scharf
Margriet Schut
Cees Sprenger

Engweg 37
Parklaan 46
Rosariumlaan 39
Sterrenboslaan 17
Wethouder Teselinglaan 13
Hogesteeg 14
Rosariumlaan 16
Hogesteeg 15
Rosariumlaan 83
Engweg 31
Hogesteeg 19
Meenkselaan 4
Meenkselaan 4

4

Sybe Streekstra
Maarten van de Loo
Huib de Vriend

Hogesteeg 13
Parklaan 34
Hogesteeg 9
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