Verslag van de Algemene Ledenvergadering, dinsdag 26 november 2019
H.F.Witte Centrum, Oostbroeckzaal, Dunantplein, De Bilt
Aanwezig:

26 leden, waaronder 5 bestuursleden: Alfred Folkeringa (voorzitter), Ricus Peetoom
(penningmeester) , Desiree van Kesteren (secretaris), Dick Vierhout en Vincent
Heesen. Op uitnodiging Selma Bommel, gebiedsmakelaar Gemeente De Bilt

Afgemeld:

Henk Nurmohamed, Peter Dijs, Kees Kaffka, Bart Koole, Bernard van Elzakker, Sharon
Heesen, Chris en Marieke van Leijen.

Verslag:

Desiree van Kesteren, secretaris

1. Opening en mededelingen
Alfred opent de vergadering en heet iedereen welkom met in het bijzonder Selma Bommel
onze nieuwe gebiedsmakelaar. Hij bedankt voor ieders komst en geeft aan de agendapunten
door te willen nemen die iedereen via de e-mail of op papier heeft ontvangen zodat we om
20.30 uur kopje koffie kunnen drinken en om 20.45 uur kunnen starten met het tweede deel
van het programma.
Selma Bommel stelt zich voor en is net twee weken met haar nieuwe baan begonnen. Ze
hoopt op een goede samenwerking.
Jochem Bonarius heeft vragen over de speeltuin aan de Lester Pearsonweg. Is het beleid van
de gemeente om speeltuinen te gaan verwijderen? Albert Noorlander kan bevestigen dat de
speeltuinen in onze wijk niet op de lijst staan om te verdwijnen maar het geld van de
gemeente is op. Komende week is er een bijeenkomst met bewoners van de LP weg om
verder over het opnieuw inrichten en opknappen van de speeltuin te praten.
Bewoners hebben in medio oktober een brief ontvangen van over de stand van zaken van de
gebiedsontwikkeling rondom het HF Witte Centrum. In de loop van december worden de
bewoners verder geïnformeerd. Het is niet mogelijk contact te leggen met de projectleider
mevr. Hafkenscheid en Selma Bommel zal onze wens om beter geïnformeerd te worden gaan
overbrengen aan haar.
Kerstfeest op het plein start eerder dit jaar (18 uur) in verband met de kleine kinderen. Er
volgt nog een mailing met verdere informatie. We gebruiken de kerstboom die er nu staat.
Annemieke Peetoom is naar een gemeentelijke informatieavond over crowdfunding geweest.
Haar kennis kunnen we in de toekomst wellicht raadplegen
2. Goedkeuring begroting 2020.

Ricus stopt per 31 december als penningmeester en Renee neemt de begroting door. De
jubileum pot is eruit gehaald maar Jochem vraagt of er wel gereserveerd wordt voor het
volgende jubileumfeest (50 jaar). Hier komen we later op terug.
3. Goedkeuring jaarverslag 2018.
De vergadering stemt in met het advies van de kascommissie en keurt het financieel verslag
unaniem goed.
4. Verslag jaarvergadering 20 januari 2018
Het verslag van de vorige jaarvergadering staat gepubliceerd op de website van de
vereniging. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt hiermee unaniem
goedgekeurd.
5. Verslag van de commissies.
Ricus geeft een verslag van de verkeerscommissie. Het was een heel rustig jaar. De grote
veranderingen komen nog maar door de financiële malaise is het verkeerscirculatie plan
uitgesteld. Ricus heeft de gemeente al twee keer gevraagd om smiley displays te plaatsen op
de AN ter hoogte van nummer 40. Selma gaat zich met de planning hiervan bemoeien en
navragen waarom er nog niets is geplaatst in onze wijk.
Er wordt gevraagd of er al vrijwilligers zijn die zich willen aanmelden voor de
jubileumcommissie. Dan kan er al vroeg begonnen worden met fondsen werving. Afgelopen
jubileumfeest was een groot succes, dank aan de vele vrijwilligers die hielpen met het
opbouwen en afbouwen en ook veel dank aan Annemieke Peetoom en alle bewoners die
belangeloos hebben gebakken voor de high tea.
6. Benoeming kascommissie 2020
Wie wil er dit jaar in de kascommissie? Rob Lentfert blijft in de commissie en Jochem
Bonarius neemt het stokje over van Linda Heuvink.
7. Benoeming bestuur 2020
De zittende bestuursleden stellen zich opnieuw beschikbaar voor 2020 (tot de volgende
jaarvergadering), met uitzondering van Dick Vierhout. Alfred bedankt Dick voor zijn inzet als
bestuurslid de afgelopen 11 jaar met een bos bloemen en een lekkere wijn. De aanwezigen
stellen nog geen nieuwe kandidaten voor en gaan akkoord met de benoeming van de huidige
bestuursleden voor de volgende periode, waarbij Alfred Folkeringa als voorzitter volgens de
statuten in die functie is herbenoemd.
Anne Marije van Riet heeft aangegeven dat zij overweegt om weer in het bestuur plaats te
nemen, wellicht als duobaan met Udo Bonjernoor.
8. Buurt Whats App
In de Info van oktober jl. hebben we de veiligheidscijfers genoemd en Alfred legt nogmaals
uit dat de App alleen gebruikt moet worden bij acuut gevaar en verdachte situaties. Eerst 112
bellen dan een bericht in de App. In de laatste INFO hebben we gevraagd of er behoefte is
aan een Ditjes en Datjes App groep. Denk aan huisdier vermist, te koop, te leen gevraagd,
hulp bij klusjes. Er zijn slechts enkele reacties ontvangen van geïnteresseerden. Alfred zal in

december alle deelnemers de Buurt Whats App groep benaderen of zij ook hier interesse
voor hebben. Joke Slaman wil de rol van beheerder wel op zich nemen.
9. Plannen 2020
De high tea bij het jubileumfeest was een succes en dit willen we gaan voortzetten onder
leiding van Annemieke Peetoom. Dit is echt van meerwaarde in onze wijk en wethouder
Brommersma heeft al aangegeven hier een financiële bijdrage aan te willen geven. We willen
dit voor de zomer gaan plannen. Alle mensen worden persoonlijk benaderd. Met behulp van
ambassadeurs kunnen we een lijst van genodigden maken.
De wens voor een AED hadden we al eerder gelanceerd. De bewoners van Robert Kochweg
17 stellen hun buitenmuur beschikbaar wat zorgt voor een mooie centrale ligging. Het
bestuur wil dit aanschaffen vanuit de Belangenvereniging en de leden gaan hiermee akkoord.
Alfred zal de beheerder van de Kubusflat informeren of de aanwezige AED aldaar misschien
in de toegankelijke hal kan worden gehangen in plaats van de ruimte die ’s avonds wordt
afgesloten.
De speeltuinen aan de Maeterlinckweg en de Marie Curieweg zijn beiden opgeknapt. De
bewoners rondom de Lester Pearsonweg (o.l.v. Bart Mandersloot) willen hun speeltuin ook
graag opknappen. De vereniging heeft op de balans een reservering staan voor een
speeltoestel en deze bedraagt € 3000 en de vergadering gaat akkoord om dit bedrag voor
deze speeltuin te beschikking te stellen.
Rondvraag
Patrick Steinberger vraagt of er al bekend is wat een gemeentelijke bezuiniging op
groenonderhoud inhoudt. Dat is nu al minimaal. Bij de Buitendienst is hier nog niets over
bekend. Wel kun je groen adopteren en bijvoorbeeld zg. groenochtenden organiseren. Er
kunnen goede afspraken gemaakt worden met de gemeente over het lenen van materiaal en
ophalen van groenafval. Aan de Ralph Buncheweg is een verwaarloosd stuk groen wat niet
wordt onderhouden en ook niet kan worden geadopteerd omdat het stuk niet geheel is
gekocht. Selma Bommel gaat navragen wat de status is van dit stuk groen.
De lampen achter Albert Einsteinweg 4 en 6 zijn kapot. Op de Mauriacweg 17 brandt de lamp
ook overdag. Meestal is de sensor dan vies. Willem loopt deze lampen na.
Ricus heeft op zijn to do lijst nog de putten in de brandgangen staan. Hij wil in het voorjaar
de putten laten reinigen door een bedrijf wat ook bij moeilijk bereikbare putten kan. Hij gaat
offertes aanvragen.
De contributie blijft €1,00/ maand. Henk Nurmohamed heeft voorgesteld om de korting op
de contributie voor de lampenbezitters te verlagen. De kosten van een ledlamp bedragen €
2,00/ jaar en er wordt nu € 10.00 korting gegeven. De vergadering gaat akkoord met een
korting van € 5.00 op het lidmaatschap van de vereniging voor lampenbezitters (€ 7 ,00 per
jaar).

Sluiting formele vergadering

Alfred stelt voor om een korte pauze te houden en daarna door te gaan met het informele
deel van de vergadering . Meedenken over ‘Een tegen eenzaamheid’.

