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INFO oktober 2014 

www.belangenverenigingweltevreden.nl 

14 OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF  VOOR LEDEN 

 

De nieuwsbrief INFO wordt huis-

aan-huis verspreid onder de 

leden van de Belangenvereni-

ging. 

Onderwerpen: 

 Jaarvergadering 

 Jubileumfeest 6 september 

 Groencontracten 

 Ledenkorting verfgroothan-

del 

 Ledenkorting: Gasservice 

Utrecht heet nu Eneco. 

 Speelplaatsen in onze wijk 

 Kerst-op-het-Plein 

 

Redactie: 

Ger Krom (secretaris). 

 

Bijdragen en reacties: 

- per e-mail secretariaat 

 

Belangenvereniging  

Weltevreden De Bilt 
sinds 2-10-1974 (KvK 40478096) 

 

 

 
 
 
E-mail: 
secretariaat.weltevreden@gmail.com 

 
Website: 
www.belangenverenigingweltevreden.nl 
 
 

 

 

Jaarvergadering donderdag 30 oktober 2014 

 

Het bestuur nodigt de leden van onze Belangenvereniging van harte uit 

voor de Algemene Ledervergadering op donderdag 30 oktober in de 

Over de Vechtzaal van het H.F. Wittecentrum. 

De vergadering begint om 20.00 uur 

De agenda voor de vergadering, het financieel jaarverslag 2013 en de be-

groting 2015 staan elders in deze INFO afgedrukt. 

Feest op 6 september: 40 jaar Weltevreden 

 (foto’s: Ricus Peetoom) 

 

 

De poppenkast 

maakte indruk op 

jong en oud! 

 

 

 

 

The Bilt Beatles was 

één van de bands 

waarin onze eigen 

Dick Vierhout (rechts) 

meespeelde.  

  
 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com?subject=bijdragen%20en%20reacties
mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com
http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
http://www.hfwitte.nl/route-&-parkeren.html
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De jubileumcommissie bestaande uit Michel 

van Ingen, Dick Vierhout en voorzitter Alfred 

Folkeringa  heeft in een kort tijdsbestek het 

jubileumfeest weten te organiseren. De 

commissie heeft dankbaar gebruik gemaakt van 

de opgetekende ervaringen uit het jubileumjaar 

2009.  

In de week 36 (vanaf 1 september) werden alle 

bestelde spullen afgeleverd. Vrijdag 5 

september volgde de tent.  De Belangenvereni-

ging dankt alle  wijkgenoten die bij de opbouw, 

de organisatie, tijdens het feest en bij de 

afbouw betrokken waren. 

 

Op zaterdag 6 september begon het feest met 

een speciaal programma voor de kinderen. Het 

springkussen was ook nu weer een bron van vermaak  en de poppenkast trok opnieuw vele 

kijkertjes. Er was ook ruimte voor allerlei andere spelletjes. Van de suikerspin- en popcornkraam 

werd dankbaar gebruik gemaakt. 

 

Aansluitend volgde het middagprogramma voor 

de ouderen. Terwijl de jongste wijkbewoners aan 

de friet en BBQ zaten werd voor de iets ouderen 

onder ons de borrel “geserveerd”.  Vervolgens 

kon een ieder zich te goed doen aan de BBQ met 

bijlagen.  

Het avondprogramma  werd door onze voorzitter 

Peter Dijs ingeluid. Om ongeveer acht uur 

zorgden de buurmeisjes voor een spetterende 

opening van circa 20 minuten. Daarna was het de 

beurt aan de buurtband “Van Buren” die veel 

werk uit de jaren ‘70 liet horen. Om 21.30 uur 

kwamen “The Bilt Beatles” in actie. Binnen 3 kwartier wisten zij er 19 nummers doorheen te 

jassen. Als laatste mochten ook “The Happy Few” een duit in het zakje doen met blues en ander 

jaren ‘60 werk. Al met al een gevarieerde avond. Om iets over elven werd tot slot nog dansmuziek 

gedraaid en om 24.00 uur ging het geluid uit en werd het rustig, behalve bij de bar. 

De organisatie kan terugkijken op een geslaagd jubileum. Wij hopen dat onze wijkbewoners er ook 

zo over denken. Voor meer foto’s: zie onze website! 

Tot over vijf jaar.  

(Dick Vierhout, Jubileumcommissie. Foto’s Ricus Peetoom en  Peter Dijs) 

de Buurtband 

In de rij voor de suikerspin 

het publiek 
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Van de voorzitter 

 
Beste mensen, 

We kunnen met grote weltevredenheid terugkijken op een bijzonder leuk jubi-

leum ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van onze belangenvereniging. 

We mochten erg veel enthousiaste reacties in ontvangst nemen. Bedankt daarvoor. 

De kinderen waren actief in de weer bij de diverse spellen, maakten volop gebruik van het 

springkussen, konden genieten van suikerspin en popcorn. Ook leefden de kinderen volop 

mee met het spel rond we welbekende Jan Klaassen en Katrijn in de poppenkast. Het zat 

echt wel  snor met wat aan de kids werd gepresenteerd.  Voor hen werd het feest afgesloten 

met een kinderbarbecue waarbij de frietjes niet ontbraken.  

Het volwassenenfeest startte met een smakelijke barbecue en was net als vijf jaar geleden 
een succes. Alle hulde daarvoor aan onze lampenman Frank ter Braak en zijn team.  Ook 
vielen de muzikale bijdragen in goede aarde. Namens het bestuur dank aan allen die voor en 
achter de schermen hebben meegewerkt om dit feest weer tot een geslaagd Weltevreden 
evenement te maken voor leden. Wij zijn dankbaar dat wij zoveel mensen in onze wijk heb-
ben die zich inzetten voor hun medemens.  
Tenslotte de komende jaarvergadering op 30 oktober. Met uw medewerking zullen wij het 

officiële vergaderdeel om half 9 proberen af te ronden. Mocht u iets voor de rondvraag heb-

ben, dan verzoek ik u uw vragen telefonisch of schriftelijk, liefst per e-mail,  te richten aan 

het secretariaat: secretariaat.weltevreden@gmail.com. Dit vanwege de presentatie door 

gemeente over onze speelplaatsen.  

Onze wijkcontactambtenaar Miranda de Freitas en de voor de speeltuinen verantwoordelijke  

ambtenaar Albert Noorlander zullen dan aanwezig zijn. Zoals eerder te kennen is gegeven 

was er wat hectiek afgelopen zomer in de speeltuin rond de Maurice Maeterlinckweg. Hier 

werd op last van de gemeente een zelfgemaakt voetbaldoel weggehaald, waarna een enquê-

te onder de bewoners is gehouden over hoe het nu verder kan gaan. Ook is een jongeren-

werker ingeschakeld die een peiling heeft gedaan onder de jeugdige gebruikers. De resulta-

ten daarvan zullen na onze jaarvergadering aan u gepresenteerd worden. Daarbij zal Albert 

Noorlander de mogelijkheden voor ons toelichten. Bij dit deel kunnen ook de niet-leden aan-

wezig zijn.  Wij zullen hen daarvoor nog apart uitnodigen. 

Kom dus vooral op 30 oktober a.s. naar onze vergadering en naar de presentatie over onze 

speelplaatsen. 

Peter Dijs, voorzitter 

40 JAAR GELEDEN 
We vonden nog een advertentie in een krant van 40 jaar geleden waarin nog enkele huizen 

uit onze wijk bij Matser Makelaardij in Hilversum gekocht konden worden. En dat toen voor 

een prijs vanaf    € 57.312,44 (inclusief 16% BTW).   

 
Er was sprake van een modelwoning die compleet was ingericht. Weet iemand nog welke 

woning dat is geweest? 

Peter Dijs (graag uw reactie via secretariaat.weltevreden@gmail.com)  

mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com
mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com
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Groencontracten 
Het afgelopen jaar is er weinig activiteit ge-
weest rond de Groencommissie van onze wijk-
vereniging. De gemeente heeft de hand sterk 
op de knip, waardoor er niet veel mogelijk is. 
De wijze waarop het snoeien en onderhoud 
soms uitgevoerd wordt is dan ook niet altijd 
even fraai. De ”botte bijl” is goedkoop. maar 
leidt niet tot de mooiste resultaten.  

Gelukkig is er inmiddels een alternatief moge-
lijk, dat wel meer inzet vraagt van ons als 
buurtbewoners. U kunt namelijk - samen met 
uw buren - het openbaar groen direct voor uw 
eigen woning adopteren. Door het afsluiten 
van een groencontract neemt u het beheer 
over van het groen en bent u zelf verantwoor-
delijk voor het dagelijkse onderhoud. De ge-
meente levert u de materialen (compost en 
beplanting) en u zorgt er voor dat met vaste 
regelmaat het snoeiwerk en het schoonhou-
den van de groenstrook gebeurt. Het aangaan 
van een groencontract levert dus een beter 
resultaat. Vrijblijvend is de overeenkomst ze-
ker niet. Denk daarom goed na met welke bu-
ren u dit samen zou willen en kunnen oppak-
ken en houd het overzichtelijk.  

De wijkvereniging vind het concept aantrekke-
lijk maar zal zelf geen beheersrol op zich ne-
men. Verenigt u zich dus zelf op dit punt met 
uw buren en sluit het contract met de ge-
meente. Voor vragen kunt u uiteraard wel bij 
de vereniging terecht. De vereniging blijft zich 
wel inzetten voor het behoud en de verfraaiïng 
van het groen in onze wijk! 
(Joël Scherrenberg, Groencommissie) 
 

Kerst-op-het-Plein 
Op zaterdag 20 december is er opnieuw onze 
kerstactiviteit op het plein aan de Marie Cu-
rieweg. Voor jong en oud met warme chocola-
demelk en Glühwein, kerstverhalen, muziek en 
samenzang. 
Houd enkele weken vooraf onze website in de 
gaten voor de details. Allen in onze wijk zijn 
hierbij van harte uitgenodigd. 

 Ledenkorting 25% op verf en toebehoren 
Sinds onze vereniging zelf geen verf met 
korting meer uitgeeft aan de leden, heeft 
onze penningmeester een interessant 
aanbod gekregen voor onze leden: 
Verfgroothandel Kalmijn & Van Meurs BV 
biedt nu 25% korting op het gehele assor-
timent, exclusief voor leden van de Belan-
genvereniging Weltevreden, op vertoon  
van de kwitantie voor uw laatste contribu-
tie. 
U vindt deze nieuwe “huisleverancier” op 
het adres Nevadadreef 38, 3565 CC 
Utrecht. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Speelplaatsen in onze wijk 
Wij zijn blij met de drie speelplaatsen in 
Weltevreden: aan de Marie Curieweg, de 
Lester Pearsonweg en de Maurice Maeter-
linckweg. Nadat enkele   aanwonenden hun 
ongenoegen over de laatst genoemde 
speelplaats kenbaar hebben gemaakt, 
heeft de gemeente hier een inventarisatie 
gemaakt van de wensen, zowel bij de ge-
bruikers als bij de aanwonenden. Op de 
jaarvergadering van onze vereniging zal 
onze wijkcontactambtenaar Miranda de 
Freitas, samen met een opbouwwerker de 
resultaten presenteren en met u als be-
woners in gesprek gaan. Vanuit de ge-
meente zal een voorstel worden gedaan 
over de 
toekomst 
van onze 
speel-
plaatsen. 
 

  

(advertentie) 

http://verfgroothandel-kvm.nl/
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Agenda Algemene Ledenvergadering 

donderdag 30 oktober 2014 

H.F. Wittecentrum, H. Dunantplein, De Bilt. 

 

1. Opening 20.00 uur. 

2. Verslag jaarvergadering 24 oktober 

2013 

3. Verslag van het bestuur over 2013 

4. Verslag van de commissies: o.a. 

Verkeers-, Groen-, Jubileum-, 

5. Verslag van de Kascommissie 2013 

6. Goedkeuring financieel jaarverslag 

2013 

7. Goedkeuring begroting 2015 

8. Benoeming Kascommissie 2014 

9. Benoeming bestuur 2015 

10. Plannen 2015-2016 

11. Samenvoegen ledenvergaderingen 

tot één jaarvergadering 2015 

12. Wat verder ter tafel komt 

13. Rondvraag  

14. Sluiting van de formele vergadering 

15. Pauze tot 20.40 uur 

16. Presentatie activiteiten gemeente 

m.b.t. onze speelplaatsen 

17. Sluiting van de bijeenkomst 21.40 uur 

 Ledenkorting: Gasservice Utrecht heet nu 

Eneco Installatiebedrijven 

Sinds Gasservice Utrecht is overgenomen door 

Eneco, is de afspraak voor ledenkorting van 

10% op het onderhoudsabonnement van uw 

CV-installatie onverminderd van kracht. 

Als u gebruik maakt van de oude website 

www.gsu.nl, komt u nog vanzelf bij het juiste be-

drijf met de nieuwe naam terecht. 

Onze ”wijkschilder”: 

Henk Kop Schilderwerken 

Kometenlaan 146 

3721 JX Bilthoven. 

hkopschilderwerken@hotmail.com  

tel. 06 4608 4733 

Henk heeft een eenmansbedrijf en beschikt over bijna 

20 jaar ervaring als zelfstandig schilder. Hij biedt ook 

in 2015 onze leden exclusief een vaste prijs aan om 

het huis te schilderen, ongeacht het bouwtype  

(A t/m C). Zie de overeenkomst op de website  

Weltevreden onder >Vereniging >Diensten. 

 

 

  

 (advertentie) 

http://www.gsu.nl/
mailto:hkopschilderwerken@hotmail.com
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SchrijenMaatwerk.nl 

De onderhouds- en renovatiebuurman. 

Alle kleinere electra, water, hout en binnen/buiten huis onderhoudswerkzaamheden. 

Uurtje Ed: ik kom ook voor die lekkende kraan, piepende deur of defecte tuinlamp. 

Geen voorrijkosten. 

www.SchrijenMaatwerk.nl  

Ed Schrijen 

Telefoon 06-18665872 

 

 (advertenties) 

 
 

 

 

 
info:  www.autotrans.nl of tel.  030-2203986 / 0653 190 853 

H. Dunantplein 74 
3731 CM De Bilt. 

 

 
 

www.belangenverenigingweltevreden.nl 

Bestuurssamenstelling: 2014 

Voorzitter: Peter Dijs  François Mauriacweg  3   220 1993  

Penningmeester: Ricus Peetoom  Otto Hahnweg 15    220 4177 

Secretaris:  Ger Krom Albert Einsteinweg 30  245 1909 

Lid: Alfred Folkeringa,  Marie Curieweg 20 ----- 

Lid:  Joël Scherrenberg  Alfred Nobellaan 19  219 2688 

Lid: Dick Vierhout Marie Curieweg 28  06 3050 1637 

Lid:   vacature  -------   ------ 

   

Licht op Taal 
Tekstverbetering 

Albert Einsteinweg 30 

3731 CT  De Bilt 

W www.LichtopTaal.nl  

E ger.krom@lichtoptaal.nl 

T 030 245 1909 of 06 5538 1670 

http://toptekenbureau.nl/
http://www.schrijenmaatwerk.nl/
http://www.autotrans.nl/
http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
http://www.lichtoptaal.nl/
mailto:ger.krom@lichtoptaal.nl
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NIEUWS VAN ONZE WIJKSCHILDER 

Onze wijkschilder Henk Kop heeft al enkele opdrachten gehad. De leden die we gesproken 

hebben zijn bijzonder tevreden over zijn schilderwerk.  

We hebben nieuws over de tarieven voor 2015. Met Henk hebben we de afspraak dat hij 

hetzelfde tarief als in 2014 ook volgend jaar in 2015 zal hanteren. 

Peter Dijs 
 

Balans per 31 december 31-12-2013 31-12-2012     

Activa      Toelichting: 3 blikken á 9 blikken á 

Kas-verf  €      128,60   €      11,60   Voorraad verf: á € 20,00 á € 20,00 

ING bank  € 10.350,54   € 1.722,53   

Leaseplan Bank  €          0,00   € 7.420,07   

Voorraad verf  €        60,00   €    180,00   

Debiteuren  €               -     €             -     

Totaal  € 10.539,14   € 9.334,20   

 
     

Passiva      

Crediteuren  €               -     €    218,85   

Reserve Jubileum  €   5.500,00   € 4.250,00   

Vermogen  €   5.039,14   € 4.865,35   

Totaal  € 10.539,14   € 9.334,20   

 
Overzicht van Inkomsten en Uitgaven 

    
Inkomsten: 2013 2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Contributie  €   2.584,00   € 2.496,00  2500 2500 2500 

Rente  €       98,53   €    164,78  90 90 50 

Opbrengst Verf  €            -     €       3,37  
   Giften  €       67,50   €      47,00  
   Advertenties  €            -     €      60,00  
   DVD verkopen  €            -     €           -    
   Subsidie gemeente  €      156,89   €    212,50  
   uit JUBILEUM POT eind vjr  €            -     €           -    
 

5500 
 Totaal  €   2.906,92   € 2.983,65    €2.590,00 €8.090,00 €2.550,00 

    
    Uitgaven:   
    Kerst/nieuwjaar  €      256,48   €    218,85  350 350 350 

Kosten jaarvergadering  €      234,90   €    201,25  400 400 400 

Bestuurskosten  €      182,98   €    166,00  60 60 150 

Lief en leed  €       35,90   €      30,50  
   Kosten drukwerk  €      156,89   €    218,50  400 400 270 

Exploitatie verlichting  €      550,00   € 1.276,02  800 800 800 

Algemene kosten  €       62,98   €      77,46  80 80 80 

Nieuwe jub. Pot  €   1.250,00   €    750,00  500 500 500 

Verlies op verf  €         3,00   €           -    
    jubileum  €            -     €           -    
 

5500 
 Totaal  €   2.733,13   € 2.938,58  2590,00 8090,00 2550,00 

Resultaat   €         173,79   €         45,07  0,00 0,00 0,00 

Aantal leden 216 208 
   Toevoeging  Jub fonds 1250 750 
   Saldo JUB fonds (zie balans) 5.500,00  4.250,00  
   

      Met vriendelijke groet, uw penningmeester 
    Ricus Peetoom 

      

http://belangenverenigingweltevreden.nl/documenten/2014/20140510_OVEREENKOMST%20WIJKSCHILDER%20HENK%20KOP.v2_GK.pdf


 

 

Verfgroothandel 
KALMIJN & VAN MEURS B.V. 

 

 

Nevadadreef 38 3565 CC Utrecht 
 

 

 

Nu 25% korting op het gehele assortiment, exclusief voor 
leden van de Belangenvereniging Weltevreden 

als u de kwitantie van de laatste contributie toont. 

 

 

Het adres voor de professionele schilder 
Wij zijn een verfgroothandel gespecialiseerd in kwaliteitsprodukten voor de professionele schilder. 

U vindt bij ons een hoogwaardig breed assortiment, een zeer ruime kennis en ervaring en een snelle 

service gekoppeld aan een klantvriendelijke persoonlijke benadering. Het assortiment bestaat uit zowel 

verf als verftoebehoren. Voor sierpleisters kunt u ook bij ons terecht. 

 
Door onze kennis en ervaring op verfgebied zijn wij in staat u een gedegen en kosteloos advies te geven. 

Wij verzekeren u dat u bij ons alles zult vinden wat u nodig heeft om uw woning te verfraaien. 

Naast professionele verfproducten hebben wij ook een uitgebreid pakket van bijprodukten. Tevens 

verkopen wij rolsteigers, klimmateriaal, PBM, schuurmateriaal en spuitapparatuur. 

Behang 
Wij leveren behang op bestelling. U kunt een keuze maken uit 150 verschillende boeken. Wij helpen u 

daar graag mee. Behalve behang hebben wij glasweefsel in dieverse uitvoeringen in voorraad. 

Autolakken 
Hoogwaardige kwalitatieve lakken tegen een zeer vriendelijk prijsniveau. Autokleuren kunnen direct voor 

u worden gemengd en eventueel afgevuld worden in een spuitbus, dit kan ook in elk ander door u 

gewenste kleur. Daarnaast hebben we standaard in het assortiment een groot aantal ral kleuren in 

spuitbus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.verfgroothandel-kvm.nl 
 

 

 

 

 
  

http://www.verfgroothandel-kvm.nl/

