Verslag van de jaarvergadering 2010 gehouden op 27 oktober 2010
Aanwezig: 31 personen, waarvan 25 leden en 6 bestuursleden. Geen afmelding ontvangen.
1. Om 20.05 uur opent voorzitter Peter Dijs de vergadering door iedereen van harte welkom
te heten.
2. Verslag jaarvergadering 2009
De vraag over de begroting van de LED-lampen (punt 6) wordt beantwoord bij de bespreking
van de begroting 2011. Annemieke merkt op het verslag van de vergadering zo snel mogelijk
na de vergadering te willen ontvangen. Het verslag wordt aanvaard met complimenten voor
de secretaris.
Bestuurslid Johan Boonen vraag, i.v.m. de wet op de privacybescherming of er bezwaar is
tegen het nemen van foto’s t.b.v. de website. Er zijn geen bezwaren.
3. Bestuursverslag 2009
Het verslag wordt met complimenten aan de secretaris goedgekeurd.
4. Verslag kascommissie 2009 en 5. Goedkeuring financieel jaarverslag 2009.
De kascommissie, bestaande uit de heer van der Rijst en de heer de Groot en mw. Roemer
als reservelid, hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Het verslag wordt
goedgekeurd met dan aan de penningmeester.
6. Begroting 2011
De voorzitter geeft aan dat punt 12 bij de bespreking de begroting 2011 aan de orde komt.
De penningmeester, Ricus Peetoom, licht de begroting toe. Het bestuur heeft kritisch
gekeken naar de posten op de begroting. Er is ruimte gevonden in de kosten voor de
jaarvergadering. Aangezien deze eenmaal per jaar plaatsvinden kunnen de kosten hiervoor
omlaag. Dit geldt ook voor de post ‘lampen’. Hierdoor is geld vrij gekomen t.b.v. de
startsubsidie voor het comité Weltevreden (WTV).
De penningmeester maakt complimenten aan het jubileumcommissie. Door een forse
subsidie vanuit de gemeente, waarvoor dank, en geld van sponsoren heeft het jubileum de
belangenvereniging slechts 109,00 euro gekost. Dit is vooral besteed aan bedankjes voor
o.a. logo-ontwerp.
Wijkcontactambtenaar Annemieke Vos merkt op vooral gebruik te maken van de subsidie
voor wijk- en dorpsgericht werken voor wat betreft bestuurs- en drukwerkkosten door deze
kosten in te dienen.
De heer Van Seventer vraagt zich af wanneer de armaturen worden aangeschaft. Er is
contact geweest met de penningmeester. Er zijn twee armaturen kapot. Frank ter Braak
besteed de komende weken aandacht aan de kapotte armaturen.
De begroting wordt aanvaard.
7. Benoeming kascommissie 2010
De kascommissie 2010 bestaat uit de heer de Groot, de heer van der Rijst en de heer
Steinberger.

8. Verkiezing bestuur 2011
Het bestuur wordt unaniem herkozen.
9. Toestemming algemene ledenvergadering oktober 2011
De leden stemmen unaniem toe met een jaarvergadering in oktober 2011.
10. Presentatie website
Bestuurslid Boonen en de heer van der Elzakker hebben samen de website ontwikkeld,
waarbij de heer van der Elzakker de bouw voor zijn rekening heeft genomen. Bestuurslid
Johan Boonen geeft een presentatie. Het webadres is
www.belangenverenigingweltevreden.nl.
Bewoners kunnen informatie aanleveren voor de website, zoals bijvoorbeeld nieuwtjes, via
het secretariaat van de belangenvereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud
van de website. De webmaster is verantwoordelijk voor de technische aspecten.
De heer van der Elzakker wordt bedankt met een applaus en een aardigheidje voor de
geleverde inspanningen.
De voorzitter bedankt ook bestuurslid Johan Boonen.
11.

Terugblik bewonersenquête ‘bouwplannen’

Bestuurslid Alfred Folkeringa geeft een toelichting naar aanleiding van de conceptnota. De
enquête is door 30% van de leden van de belangenvereniging ingevuld geretourneerd. Uit de
enquête blijkt dat 4% voor de plannen is zoals verwoord in de contourennota. 95% van de
leden was tegen de contourennota, waarbij 45% van de leden aanvullingen had. 1% had
geen mening.
Het bestuur heeft besloten zich aan te sluiten bij het opgerichte comité WVT. Het comité is
inmiddels actief. Op 9 november a.s. vindt om 20.00 uur op het gemeentehuis een overleg
plaats tussen de gemeente en alle belanghebbenden. Bewoners kunnen hierbij aanwezig
zijn, maar hebben geen spreektijd. Alfred Folkeringa geeft aan niet inhoudelijk in te gaan op
de activiteiten van het comité, omdat dit comité onafhankelijk van het bestuur opereert en
wijkoverstijgend optreedt en dit buiten het bestek van de jaarvergadering valt.
De informatie van het comité is te vinden via www.zwembaddebilt.nl.
12.

Voorstel financiële ondersteuning comité WTV

Dit is behandeld onder punt 6.
13.

Rondvraag

Ricus Peetoom brengt een mail in van mevrouw Kelledonk lid m.b.t. een fietsdoorsteek bij
het H.F. Witte gebouw naar het fietspad en een fietsdoorsteek bij de brandweerkazerne.
De heer Steinberger suggereert of er opvolging te vinden is voor wijkschilder de heer
Kloppenborg, waar leden korting kunnen krijgen.
De heer Grasmaijer merkt op dat het jaarverslag 2009 meldt dat de situatie vanaf de
parkeerplaats van het H.F. Witte naar de Alfred Nobellaan onduidelijk is. De haaientanden
bieden geen duidelijkheid. Echter, er ontbreekt het verkeersbord. De heer den Ouden merkt
op dat een verkeersbult een oplossing zou kunnen zijn.

Wijkcontactambtenaar Annemieke Vos merkt op dat de kosten voor de LED-lampen ook
declarabel kunnen zijn aangezien de gemeente De Bilt als thema duurzame gemeente heeft.
De heer van Nieuwenhuizen merkt op dat de verkeerssituatie van de Alfred Nobellaan bij de
aansluiting met de Blauwkapelse weg nog steeds onoverzichtelijk is. Dit ondanks dat de
eerste verkeersplek nu opgeheven is.
Mevrouw van der Elzakker vraagt of er al meer bekend is over de noodwinkel van de Albert
Heijn. Ricus Peetoom geeft aan dat er geen nieuwe informatie is.
De heer Elsing vraagt zich af of het mogelijk is bij de gemeente aan te kaarten of de
glasbakken bij de Aldi ondergronds geplaatst kunnen worden. Ook geeft hij aan dat
vrachtwagens met een harde bonk over de verkeersdrempel bij de Aldi rijden. Ook rammelt
de drempel. De verkeerscommissie zal dit meenemen.
14.

Sluiting om 21.10 uur

Namens het secretariaat,
Dick Vierhout

