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CONCEPT Notulen  Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Boechorst 

Datum: 14 januari 2013 

Tijdstip: 20.00 uur 

Locatie: Bredeschool Boechorst . 

Aanwezig: 14 bewoners (allen  lid), Shirley Barnhoorn (voorzitter), Samantha Klein  
(a.i. penningmeester en bestuurslid) en Natascha van der Wal 
(secretaris, tevens notulist) 

Agendapunt 1. Welkom 

Shirley Barnhoorn heet iedereen van harte welkom.  

Agendapunt 2. Ingekomen stukken 

Verzoek van organisatie Samenloop voor Hoop. 

Agendapunt 3. Mededelingen 

Evenementenkalender 1e helft 2013 is klaar. 

Agendapunt 4. Vaststellen notulen 14 juni 2011 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

Agendapunt 4. Jaarverslag 2011 

Het jaarverslag wordt doorgenomen door  Natascha van der Wal (zie bijlage) en 
vastgesteld. Zowel sponsoren als vrijwilligers worden nogmaals bedankt voor hun 
inzet & bijdrage.   



Agendapunt 5. Financieel verslag 2012 & begroting 2013 

Raymond Salman doet namens Samantha verslag van de financiële gegevens van 
2012 en geeft alvast inzicht in de begroting van 2013. Bij dit laatste wordt 
aangegeven dat deze begroting is opgesteld aan de hand van de activiteiten van 
2012 en dat de activiteiten voor 2013 is samenspraak met de vrijwilligers  verder 
worden bepaald. Vanuit de vergadering worden geen vragen gesteld. Het financieel 
jaarverslag wordt vastgesteld. 

Agendapunt 7. Kascommissie 

De conclusie is dat de boekhouding er zeer overzichtelijk en correct uitziet en de 
kascommissie heeft geen op- of aanmerkingen. Alle transacties zijn duidelijk 
geboekt. Ingeborg Paardekoper en Jan Mesker stellen zich beschikbaar voor 
volgend jaar. 

Agendapunt 8.. Verkiezing bestuur 

a) Natascha van der Wal wordt zonder tegenstemmen herbenoemd als 
secretaris. 

b) Raymond Salman wordt zonder tegenstemmen benoemd tot penningmeester  

Agendapunt 9; Rondvraag  

Louis Hermans; Hoe staat het met de jeu-de-boulebaan? Geertje; Hoe staat het met 
de tafeltennistafel. Beide zaken zijn in 2012 besproken met de wijkregisseur van de gemeente. 
Helaas is er tot op heden geen terugkoppeling ontvangen. Het bestuur zal dit nogmaals onder de 
aandacht brengen. Overleg gemeente februari 2013; De wijkregisseur heeft aangegeven dat vanuit 
het speeltuinplan geen budget is voor aanvullende zaken in Boechorst. Indien in 2013 blijkt dat er 
budget over is, zal hij overwegen om dit te realiseren.  

Jan Mesker; Is het mogelijk om op bepaalde punten in de wijk bakken met strooizout 
te laten plaatsen? Het bestuur zal dit meenemen in haar overleg met de wijkregisseur.  

De heer van Bohemen biedt aan om leden te gaan werven aan de deur. Ook 
Monique en Kim geven aan dit te willen doen. Het bestuur zal betrokkenen voorzien van een 
ledenlijst en formulieren. 

Ineke van Oosten; er zijn signalen ontvangen dat sommige leden overwegen om hun 
lidmaatschap op te zeggen, omdat alle kinderactiviteiten toch gratis zijn. Na het 
bespreken van een aantal overwegingen, wordt besloten om voor een aantal kinderactiviteiten  ook 
een eigen bijdrage te vragen. Dit betekent dat kinderen zich voortaan van te voren dienen aan te 
melden. Voortaan kunnen alleen kinderen uit de wijk die lid zijn van de wijkvereniging hierdoor 
meedoen aan deze  activiteiten. Hiervoor worden evenementenarmbandjes aangeschaft. Indien 
introducés of niet leden kunnen deelnemen aan de activiteiten, dan dient de eigen bijdrage in ieder 
geval minimaal de ‘kostprijs’ te bedragen van de activiteit. Dit geldt zowel voor kinder- als voor 
volwassen activiteiten. 



Natascha van der Wal; Mededeling op het gebied van verkeersveiligheid. 

Binnenkort  zal er wegwerkzaamheden plaatsvinden op de kruising Zuidbroek/Bergweg. SJC is 
hierdoor niet bereikbaar door de wijk. Er zullen extra borden worden geplaatst bij de ingang van de 
wijk om dit onder de aandacht te brengen van SJC bezoekers. De routebeschrijving van SJC leidt 
bezoekers al langs de Schiestraat. De Hagen heeft hierdoor slechts 1 uitgang, nl. de Schiestraat. Het 
zal hierdoor extra druk zijn met autoverkeer bij de ingang van de school. De scholen zijn hiervan op de 
hoogte gebracht.   Ook is bij de gemeente geïnformeerd of er een oplossing kan komen voor de te 
harde snelheid van auto’s op de Zuidbroek.  Voorgesteld is bij de gemeente om na het bestraten van 
de kruising  Zuidbroek-Bergweg de rioolbuizen (die nu op deze kruising staan) halverwege de 
Zuidbroek te plaatsen. De gemeente zou de mogelijkheden hiervoor bekijken. 

Februari 2013; een en ander is  gerealiseerd. 
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