Verslag Algemene ledenvergadering Tuinwijk Sterrebosch 2019

1. Opening en vaststelling agenda
Huib de Vriend (aftredend secretaris) is afwezig wegens sterfgeval in familie.
Aanwezig zijn 19 personen.
2. Vaststelling Notulen van de ALV van 4 april 2018
Verslag, punt 9, Kastanjebomen lijden aan bloedingsziekte, niet (alleen) aan meermot zoals
in het verslag staat.
3. Secretarieel jaarverslag









Vorige jaar algemene ledenvergadering in huize Sterrebosch, Lukas Servaas was als
gastspreker over de bomen in de wijk.
Het ledental is vorige jaar gestegen tot 123, begin dit jaar zijn dat alweer enkele
leden bijgekomen. Er is een staat gemaakt van het aantal leden per straat in
verhouding tot het totaal aantal huishoudens in die straat.
De huisstijl is vorige jaar vernieuwd. Het logo bestaat uit een zwarte achtergrond
met een groen blad, met als slogan ’t is er heerlijk wonen’.
De nieuwsbrief in gedrukte vorm is vorige jaar meermaals rondgebracht, naast een
digitale brief die aanvullend af en toe ook aan alle leden gemaild is.
De traditionele BBQ is dit jaar gehouden in de tuin van Gerald Wijnen. Er zijn veel
mensen op afgekomen, het is een mooie avond geworden.
In het kader van de bomen, vooral op de Rosariumlaan, is een avond georganiseerd
met Alex Bos van de gemeente en Lukas Servaas. Ook daar was veel belangstelling
voor.
Aan het eind van het jaar was er de kerstborrel met Christmas Carols. We hebben in
de Parklaankerk een gezellige avond gehad met onder andere accordeonmuziek van
Kees Kastrop
De werkgroep Buurthulp is met enige regelmaat bij elkaar geweest en zij hebben
hun onderwerp verder in de wijk ingebracht. Hans Nieuwenhuijs ligt toe wat de
werkgroep heeft gedaan. De groep is daadkrachtig geweest, heeft een folder
gemaakt (over het proces van buurthulp) en deze samen met een gedrukte versie
van de sociale kaart in september rondgebracht. Het loopt niet storm met
hulpvragen, er zijn er ongeveer 10 geweest. Verschillend van aard, het begint wel te
komen. Uit een korte enquête blijkt dat mensen er aan moeten wennen, dus een
aansporing om gestaag voort te gaan en het verder stap voor stap op te bouwen. De
plannen voor het komende jaar zijn om dit initiatief te blijven promoten zoveel als
mogelijk. Er komt onder andere nog een nieuwsbrief over buurthulp langs de
huizen.
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De bomenwerkgroep is ook meerdere keren bij elkaar geweest. Marianne van der
Heijden licht dat verder toe. Ze geeft een chronologisch verslag. Er is contact
geweest met de gemeente. Er was een gesprek over de vraag hoe je een mooie
lanenstructuur kunt krijgen met nieuwe bomen. De voorlichtingsavond in oktober
werd goed bezocht. In het totaal zijn er 15 bomen gekapt (2 meer dan op de
tekeningen). Daarna is er een bomencheck geweest, een second opinion, deze is
betaald door de vereniging. De bomencheck beaamde dat er ziektes in de bomen
zaten. De adviseurs hebben ons erop gewezen dat er landelijke know-how is over
het onderhoud van de bomen waar wij nu van kunnen profiteren. Er zouden geen
kastanjes meer gepland worden was de conclusie van de gemeente, er is vervolgens
toch een nieuwe boom gepland die wel een Kastanje is (waarschijnlijk geen
‘Baumannii’, zoals er stonden, een Kastanje met een brede kroon). Na de vakantie
komt de gemeente met een groenstructuurplan, wij krijgen daar geen inspraak in. Er
komt ook nog ter sprake dat er in de Sterreboschlaan een boom gerooid is
(Amerikaanse Es) die helaas niet ziek bleek te zijn.
Het Rosarium is ook een punt van aandacht. De voorzitter heeft een bezoek gebracht
aan de gemeente. Zij hebben destijds aangegeven dat het onderhoudsniveau
opgehoogd zal worden naar A niveau, was eerst B. Nu blijkt dat wegens geldgebrek
het toch weer is teruggedraaid naar niveau B. Enig initiatief van bewoners om het
Rosarium samen te onderhouden zou wel kunnen helpen om het geheel op te
knappen, de vijver in de Oranjelaan is daar een voorbeeld van.
De What’s App groepen in alle straten worden goed gebruikt, we hebben het niet al
te vaak nodig gehad gelukkig.

4. Financiën 2018
a. Financieel jaarverslag
Er is een korte toelichting gegeven op het financieel jaarverslag door de penningmeester
Cees Sprenger. Er waren meer inkomsten dan verwacht met name door twee subsidies
(samen €600,00). Bovendien vielen de uitgaven lager uit (oa door goed inkopen voor de
BBQ en meegebrachte salades door bewoners). Het saldo is daardoor vorige jaar met € 946
euro gestegen tot € 1758. Er zijn geen reden de contributie te wijzigen, die blijft op € 15
per huis.
b. Verslag Kascommissie
De kascommissie is tevreden en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen
voor het financieel jaarverslag. De vergadering zegt daar ja op. Marianne van der Heijden
blijft in de commissie , Hans Nieuwenhuijs neemt de rol van Cleem Menne over. De
voorzitter bedankt Cleem voor zijn bewezen diensten.
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5. Samenstelling bestuur
Huib de Vriend treedt terug als bestuurslid. Rian Hoorens-Maas heeft aangegeven tot het
bestuur te willen toetreden. Een andere kandidaat was er ook, maar heeft zich weer
teruggetrokken. Het bestuur wil ook graag een vierde persoon uitnodigen om toe te treden,
om de taken nog wat verder te verdelen. Deze kandidaat is er nog niet. Rian treedt toe tot
het bestuur, er komt een overdracht met Huib de Vriend. Rian nodigt mensen uit om toe te
treden als ze daar zin in hebben. Huib alvast bedankt!
6. Evenementen en thema’s 2018
Dit jaar wil het bestuur graag meer aandacht besteden aan de nieuwe leden. Het bestuur
wil speciaal een bijeenkomst organiseren voor nieuwe leden, dat zijn vaak jongere mensen,
met relatief weinig tijd naar de activiteiten te komen.
Een van de leden (Henny) brengt in dat het een goed idee is om met zijn alleen iets te
ondernemen, al is het maar papier prikken. Een ander idee is om iets te doen met muziek.
Voor een volgende bijeenkomst met ‘Business in the backyard’ kunnen we terecht bij
landgoed Bloemheuvel (Grytte Bloemheuvel) waar ruimtes te huur zijn voor kleinere en
grotere bedrijven.
7. Rondvraag
De wijkvereniging staat als een huis, we gaan vervolgens in gesprek met Joop Iriks, sinds
kort directeur van IVA Driebergen Business School.
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