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Verslag Algemene ledenvergadering Tuinwijk Sterrebosch 1 april 2020 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
In verband met de coronacrisis wordt de ALV online gehouden. De leden hebben van te 
voren de stukken via de mail ontvangen en konden, ook via mail hun bijdragen en stemmen 
aanleveren. Er was daarnaast online in te loggen bij de vergadering en daar je stem uit te 
brengen. 
 
Afmelding van Ivar van der Loos. 
Aanwezig bij de online sessie zijn 8 personen. 
Een persoon heeft via de mail gereageerd op de agenda en de besluiten. 
 
2.  Vaststelling Notulen van de ALV van 2019 
 
De notulen van de vergadering worden goedgekeurd met dank aan Cees Sprenger. 
 
3.  Secretarieel jaarverslag 
 
Naar aanleiding van het secretarieel Jaarverslag werden de volgende opmerkingen 
toegevoegd. 
Met alle activiteiten die er geweest zijn is het een mooi en succesvol jaar geweest voor de 
wijkvereniging. 
 
Whatsapp groepen 
De Teselinglaan heeft nog geen buurt-Whatsapp. Verder is niet helemaal duidelijk voor 
iedereen wat de rol is van deze groepen en hun relatie tot andere Whatsapp groepen. 
Voorstel is om de coördinatoren te vragen eens bij elkaar te komen om af te stemmen en 
hiaten te dichten. 
 
Bomen werkgroep 
De voorzitter houdt contact met de Bomen werkgroep en bewaakt de voortgang. Tot nu 
heeft de werkgroep goed contact met de gemeente en praat mee over het toekomstige 
beleid. 
 
Buurthulp 
De buurthulpwerkgroep heeft nog steeds weinig aanvragen. Toch gelooft zij in de 
meerwaarde dus ze houden in elk geval vol. 
 
Corona 
Gedurende de Corona crisis is er extra aandacht voor de mensen bij Rehoboth. Er zijn 
initiatieven op gebied van muziek, een extraatje in de vorm van gebak etc. 
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Nazomerfeest 
We wachten even met de planning van het Nazomerfeest tot we meer weten over de 
mogelijkheden en de richtlijnen van het RIVM. 
 
IVA 
Het overleg over het rookbeleid gaat voort. In hoeverre het gesprek met de wethouder, 
studenten, IVA  en omwonenden is doorgegaan is onduidelijk. In elk geval is de IVA op dit 
moment gesloten. 
 
4. Financiën 2019 
 

a. Financieel jaarverslag 
 
Er is een korte toelichting gegeven op het financieel jaarverslag door de penningmeester 
Cees Sprenger. Het Jaarverslag en de begroting worden goedgekeurd. We staan er 
financieel goed voor. Verhoging van de ledenbijdrage is niet nodig. 
 

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. Hans Nieuwenhuijs blijft in 
de Kascommissie en Sybe Streekstra is bereid plaats te nemen in de kascommissie van 
volgend jaar.. De voorzitter bedankt Marianne van der Heijden voor haar bewezen 
diensten. 
 
5. Samenstelling bestuur 
 
Het bestuur blijft nu nog ongewijzigd. Wel wordt het komende jaar een nieuwe 
penningmeester gezocht. Wie heeft er zin om het bestuur te komen versterken? We zijn 
vooral op zoek naar de inbreng van jonge mensen en nieuwe bewoners van onze wijk. 
 
6. Evenementen en thema’s 2020 
 
Dit jaar wil het bestuur graag aandacht besteden aan de volgende thema’s: 

- Vergroening en verduurzaming van de wijk. Wat kan de gemeente bijdragen en wat 
zullen we als wijk zelf moeten initiëren. (zeker na de crisis als er nog minder 
financiën beschikbaar zijn). 

- Hoe gaan we verder na de crisis? Denk aan thema’s als: wat doen we als we elkaar 
weer mogen ontmoeten? Suggestie: Laat een verhalenverteller de verhalen noteren 
en op een bijeenkomst presenteren. 

- Aktie voor de Voedselbank gedurende de Coronacrisis. 
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- Hoe gaat het verder met het idee van de IVA om eerstejaarsstudenten een activiteit 
in de wijk te laten organiseren? 

 
7. Rondvraag en afsluiting 
 
De online vergadering werd gesloten met dank aan de aanwezigen. Het was een bijzonder 
experiment wat zeker geslaagd genoemd mag worden. 


