Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Brienenshof
Datum en
tijd:
Locatie:
Aanwezig:

Verslag

Zondag 21 januari 2018,
15:15 uur – 15:45 uur
Café bij Tante
De bestuursleden: Peter van Griensven, Wilma Hoekstra, Linda Teunissen, Peter Vink en
Martin Luikinga
De leden: Rineke en Leen Stout, Jetty Luikinga, Anneke en Diederik van Romondt, Gerrit
Jakobs, Ronald Hoekstra, Ralph van Etteger, Bert Snel, Karin en Peter Lagendijk, Floris
van Baal en Roel Korteman
Martin Luikinga

1

Opening en vaststellen agenda
Peter van Griensven heet iedereen welkom, licht de agenda toe en geeft een korte terugblik op
2017. (Een uitgebreider verslag heeft in buurtkrant 2018-1 gestaan). Hij concludeert dat we tevreden
kunnen terugkijken op een goed jaar met gemiddeld één activiteit per maand. Het ledenaantal bleef
gelijk (+10 en -10). Totaal zijn er nu 120 gezinnen/adressen lid. Verder wordt genoemd de
bemoeienis met het schilderwerk van de Brienenshofbrug, het doortrekken van de fietsroute
Groenstraat naar Olympiasingel en met de ontwikkeling van het gebied De Pas. Hij bedankt
vervolgens alle vrijwilligers en in het bijzonder zijn mede bestuursleden.
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Verslag jaarvergadering 20 januari 2017
Inhoudelijk wordt er nog even teruggekomen op punt 7 uit het verslag en met name op de
whatsappgroepen (het gebruik) en een initiatief op de Brienenshofsingel om de wensen en
mogelijkheden te inventariseren voor kleinschalige burenhulp.
Het verslag wordt verder zonder wijziging vastgesteld.

3 Rooster aftreden / Nieuwe bestuursleden
Peter van Griensven en Linda Teunissen stoppen met hun bestuursfunctie. Na afloop van de
vergadering worden zij bedankt voor hun inzet en krijgen een presentje.
Volgens rooster zijn aftredend en herkiesbaar Peter Vink en Marieke Mom. Zij worden herkozen en
Peter Vink neemt het voorzitterschap over van Peter van Griensven.
Roel Korteman heeft zich gemeld als nieuw bestuurslid. De vergadering stemt hiermee in.
4 Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
Martin geeft een korte toelichting op de cijfers van 2017 en het resultaat van de controle door de
kascommissie (Ralph van Etteger en Peter Lagendijk). Op basis hiervan wordt het bestuur decharge
verleend.
De concept begroting 2018 is kort toegelicht en als vertrekpunt vastgesteld. De bijzonderheden zijn:
het bedrag voor een activiteit voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar is doorgeschoven van 2017 naar
2018 en er is in 2017 een bedrag ontvangen van het wijkplatform voor de aanschaf van 2 kleine
biebkasten. De uitgaven voor deze kasten vallen grotendeels in 2018.
Welke activiteiten er in 2018 worden georganiseerd is nog onderwerp van overleg.
De contributie voor 2018 blijft ongewijzigd op € 17,50 per gezin/adres.
5 Activiteiten 2018
De activiteitenkalender 2018 is nog onderwerp van overleg. Suggesties vanuit de leden m.b.t. vorm
en inhoud van (nieuwe) activiteiten zijn zeer welkom. Benadrukt wordt dat het bestuur het niet alleen
kan en dus weer een oproep aan de leden om een bepaalde activiteit te (helpen) organiseren.
6 Tussenstand ontwikkelingen De Pas
Wilma geeft aan dat er op 18 december jl. contact is geweest met de projectleider voor De Pas van
de gemeente. Verslag hiervan staat op onze website. In feite is er weinig nieuws. Verwacht wordt
dat de gemeente in februari 2018 een besluit neemt over de verdeling tussen huur en koop.
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7 Rondvraag en sluiting
Diederik van Romondt meldt zich aan voor de kascontrole over 2018.
Peter Lagendijk vraagt om te kijken naar het plaatsen van een zgn. blikvanger op de route van
station naar de wijk i.v.m. het zwerfafval op die route. Wilma neemt dit mee in overleg wijkplatform.
Voor de uitwisseling van boeken zijn 2 kleine biebkasten aangeschaft. Een komt te staan op de
Groenestraat, Voor de andere wordt nog een plek gezocht centraal in de wijk. Suggesties zijn
welkom.
De vergadering wordt om c.a. 15:45 uur gesloten. Na afloop van de jaarvergadering is er een
gezellige Nieuwjaarsborrel en voor de jeugd zijn er volop spelletjes te doen.
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