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Notulen  Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Boechorst 

Datum: 15 februari 2012 

Tijdstip: 20.00 uur 

Locatie: Commissiekamer SJC Noordwijk 

Aanwezig: 18 bewoners (waarvan 17 leden), Jan Mesker (voorzitter), Luba van 
Kampen (penningmeester) en Natascha van der Wal (secretaris, tevens 
notulist) 

Agendapunt 1. Welkom 

Jan Mesker heet iedereen van harte welkom.  

Agendapunt 2. Ingekomen stukken 

Op 11 februari; Brief van dhr. v.d. Steenoven, waarin hij zich kandidaat stelt als 
bestuurslid. Ter plaatse; Brief van dhr. v.d. Steenoven, met daarin de volgende 
stukken: handtekeningen stemmen, 4 volmachten van leden en bewijs van aanvang 
lidmaatschap van fam. v.d. Steenoven per 10 februari 2012. Jan Mesker leest beide 
brieven voor en geeft toelichting op gestelde vragen. 

Natascha van der Wal geeft een toelichting op de door het bestuur getekende 
convenant met samenwerkingsafspraken tussen alle partners van de Brede School 
Boechorst. De Brede School Boechorst wordt 17 maart officieel geopend, waarvoor 
iedereen is uitgenodigd. De uitnodiging komt ook in de informatieborden te hangen.  

Ook is door de gemeente een uitnodiging gestuurd voor de nationale opschoondag. 
Gemeente Noordwijk organiseert de Noordwijk Opschoondag op 10 maart en heeft 
gevraagd of o.a. wijkvereniging Boechorst hieraan wil deelnemen. Een aantal 
vrijwilligers geven desgevraagd aan dat zij hieraan willen deelnemen. 

Op 15 februari; Brief van fam. Dofferhoff inzake parkeer/veiligheidsbeleid op de 
Overbeek. Een aantal bewoners van de Overbeek bevestigen de bevindingen van de 
fam. Dofferhoff, maar zien extra snelheidsremmende obstakels niet zitten. Vooral de 
zaterdagochtend lijkt een probleem. De situatie is recent nog  aangegeven bij 
wethouder Vroom en de wijkagent controleert. Wij wachten de reactie van de 



gemeente af en zullen de wijkagent vragen of er vooral op zaterdagochtend kan 
worden gecontroleerd. 

Agendapunt 3. Vaststellen notulen 14 juni 2011 

Blz 1 bij agendapunt 7; Snelheid Zuidbroek naar Schie -> vragen om snelheidsmeter 
gemeente. Wijkagent, Peter van der Meer, heeft aangegeven dat er geen flitspaal 
kan worden geplaatst. Blz 2; geen opmerkingen Hierbij worden de notulen 
vastgesteld. 

Agendapunt 4. Jaarverslag 2011 

Het jaarverslag wordt doorgenomen door  Natascha van der Wal (zie bijlage) en 
vastgesteld. 

Vanuit de klaverjascommissie wordt aangegeven dat het tijdens de klaverjasavonden 
veel te koud is en wordt gevraagd of het mogelijk is om vanaf september de 
klaverjasavonden te organiseren in de nieuwe school. Het bestuur geeft aan dat zij 
verwacht dat dit geregeld kan worden. Tevens wordt aangegeven dat het wenselijk is 
dat het bestuur altijd aanwezig is bij de klaverjasavonden. Het bestuur geeft aan dat 
ook zij vrijwilligers zijn en niet altijd aanwezig kunnen zijn en dit ook niet noodzakelijk 
vinden. 

Agendapunt 5. Financieel verslag 2011 

Luba van Kampen doet verslag van de financiële gegevens van 2011 en geeft alvast 
inzicht in de begroting van 2012. Bij dit laatste wordt aangegeven dat deze begroting 
is opgesteld aan de hand van de activiteiten van 2011 en dat de activiteiten voor 
2012 is samenspraak met de vrijwilligers op 27 februari verder worden bepaald. 
Vanuit de bingocommissie worden vragen gesteld over de kosten en opbrengsten 
van de bingo. Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld. 

Agendapunt 6. Kascommissie 

In verband met afwezigheid van de kascommissie zijn de bevindingen van de 
kascommissie per mail ingediend. 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. Ineke van Oosten stelt zich voor volgend jaar 
opnieuw beschikbaar. Zie verder rondvraag. 

Agendapunt 7. Verkiezing bestuur 

a) Jan Mesker treedt af als voorzitter. Natascha van der Wal bedankt Jan 
namens alle leden en vrijwilligers van de wijkvereniging voor zijn actieve 
bijdrage in het bestuur.  



17 leden zijn aanwezig en zijn stemgerechtigd. Daarnaast zijn er 2 leden die 
een volmacht hebben afgegeven aan Dave v.d. Steenoven, 2 leden die een 
volmacht hebben afgegeven aan Louis Hermans en 1 lid die een volmacht 
heeft afgegeven aan de secretaris, Natascha van der Wal. Er zijn 14 leden die 
een stemverklaring hebben afgegeven voor de kandidaatstelling van Dave v.d. 
Steenoven en 16 leden die een stemverklaring hebben afgegeven voor alle 
beslispunten. Twee leden maken bezwaar tegen de laastgenoemde 
stemverklaringen en doen navraag naar het tijdstip van de bij de secretaris 
ingediende volmacht van Ineke van Oosten. De voorzitter beslist dat de 16 
stemverklaringen geldig zijn, net als de 14 eerdergenoemde stemverklaringen.  

b) Uitbreiding bestuur naar 4 bestuursleden 

Een van de leden geeft aan dat een bestuur altijd uit oneven aantal behoort te 
bestaan. Bij een discussie in het bestuur zou het kunnen betekenen dat er 
geen besluit zou kunnen worden genomen. Volgens de statuten van de 
wijkvereniging is het mogelijk om uit te breiden naar 4 bestuursleden. Ook 
geeft de secretaris aan dat bij besluiteloosheid van het bestuur het beslispunt 
wordt voorgelegd aan de leden. 

Er wordt gestemd voor uitbreiding naar 4 bestuursleden; 

32 stemmen zijn voor uitbreiding. 6 stemmen zijn tegen uitbreiding. 

c) Shirley Barnhoorn heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter. 

Er wordt gestemd voor Shirley als voorzitter.  

32 stemmen zijn voor. 6 stemmen zijn tegen. 

d) Dave v.d. Steenoven en Samantha Klein hebben  zich kandidaat gesteld als 
bestuurslid. 

Er wordt gestemd voor Dave als bestuurslid. 18 stemmen zijn voor. 

Er wordt gestemd voor Samantha als bestuurslid. 32 stemmen zijn voor. 

Jan geeft aan dat de leden daarmee in meerderheid hebben gekozen voor 
Samantha en feliciteert het nieuwe bestuur, mn. de nieuwe voorzitter, Shirley 
Barnhoorn en het nieuwe bestuurslid Samantha Klein. 

Agendapunt 8; Rondvraag  



’s Heerenloo Biezenland/Zuidbroek. Raymond Salman geeft aan dat hij het bestuur 
in contact heeft gebracht met Tineke van Ieperen van sHeerenloo en dat er 
binnenkort een gesprek plaatsvindt om te bekijken hoe we de wijkvereniging en 
sHeerenloo verder kunnen integreren. Zowel het bestuur als de leden waarderen dit 
initiatief erg. 

De aanwezigheid van twee websites is erg verwarrend en het zou zeer wenselijk zijn 
als de naam van de website die niet bij de wijkvereniging hoort zou worden 
aangepast. Welke van de twee websites is de juiste? De juiste website is; 

www.boechorstwijkvereniging.nl  Te herkennen aan het logo�  

Het bestuur wordt erop gewezen dat de kascommissie nog niet is bepaald. De heer 
Koelewijn heeft  twee jaar achtereenvolgend in de kascommissie gezeten en dient te 
worden vervangen. Ineke  van Oosten stelt zich opnieuw beschikbaar . Ingeborg 
Paardekooper stelt zich ook beschikbaar. 
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http://www.boechorstwijkvereniging.nl

