Notulen ALV Wijkvereniging Boechorst
Datum: 18-02-2019
Aanwezigen
Bestuur: Wilfried Caspers, Martine Hazenoot-van der Ploeg, Mariska Steenvoorden en Joke Scheelings van Touw
Leden: Dhr F. Bruinzeel, Dhr J. Visscher, Dhr H. Oosterveld, Dhr E. Casseé, Mw G. Duindam,
Mw I. Paardekoper, Mw S. van Kempen, Mw A. Vijzelaar, Mw G. Versteeg

Deze notulen zullen worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 2019 welke begin 2020
zal worden geagendeerd.

Agenda
Opening en vaststellen agenda
Geen verdere agendapunten toe te voegen.
Notulen 25-04-2018
Zonder verdere vragen of opmerkingen worden deze vastgesteld.
Bestuur rooster van aftreden
Sinds april 2018 zijn de huidige 4 bestuursleden aangesteld voor een periode van 4 jaar. Het is nog ver
weg, maar om een gelijktijdig vertrek en daarmee een volledige bestuurswissel te voorkomen, zullen we
kijken hoe we dit t.z.t. in tijd kunnen verspreiden en taken goed kunnen overdragen.
Eind 2018 heeft het bestuur met grote dank afscheid genomen van Raymond Salman.
Jaarverslag 2018
Het jaar 2018 stond in het teken van een volledige bestuurswissel. De activiteiten die we hebben
neergezet zijn; de Nationale Opschoondag, de Nationale Buitenspeelmiddag, Halloween en de
Kerstworkshop. De rondvaart is helaas niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. De Lentemarkt
heeft ook niet plaatsgevonden in april wegens een tekort aan vrijwilligers en de bestuurswissel. Naast
de activiteiten zijn wij actief geweest met de verkeerssituatie in de wijk, d.m.v. Viktor Veilig poppen. Het
inventariseren van de AED’s houdt ons eveneens bezig. Meld ‘uw’ AED bij de Hartstichting! En tot slot
zijn er borden geplaatst om de speeltuinen rookvrij te houden.
Reacties van aanwezige leden op activiteiten 2018:
• Cohesie in de wijk vraagt om ruimte, om gezamenlijke activiteiten te kunnen doen. Deze kunnen in
de Brede school plaatsvinden. Via deze notulen willen we dit kenbaar maken aan de leden.
• Halloween had in de Boechorsthof een grotere opstelling mogen krijgen. Daar zijn we ons pijnlijk van
bewust en hier zullen we zeker rekening mee houden voor 2019. We zullen breder informeren dan
alleen aan de wijk wat de plannen zijn voor Halloween 2019 vanwege het overweldigende animo.
• De locatie van de AED’s plus noodinfo is gewenst in onze informatieborden. Dit gaan we regelen!
• Een informatie/trainingsavond over eerste hulp / AED’s op de agenda vanuit de Wijkvereniging? In
overleg met Mw M van Dijk van Welzijn Noordwijk zullen we inventariseren of dit gewenst is.

•

•
•

Hoe gaan we de 65+leden betrekken? We hebben vernomen dat Voorduinen eigen jaarlijkse
activiteiten op het programma heeft voor de flatbewoners. We hebben hiermee rekening gehouden
in ons jaarlijkse programma, deze hebben wij huis-aan-huis geflyerd, we komen graag in gesprek
met mensen die initiatief willen nemen voor een 65+ activiteit!
Is er interesse voor het opstarten van een burendienst, enerzijds om eenzaamheid tegen te gaan,
anderzijds om klusjes/diensten over en weer uit te wisselen met buren? Dit punt staat breder op de
agenda van Welzijn Noordwijk. Wij zullen als Wijkvereniging zeker verbinden.
Ideeën voor een activiteit worden geopperd; tandemfietstocht met picknick of een ‘’walk-in-diner’’.
Deze ideeën worden genoteerd en uitgezocht. Bedankt!

Financieel Jaarverslag 2018
Onze wijk telt ongeveer 800 voordeuren. De Wijkvereniging telt 180 leden. Het overgrote deel wordt
automatisch geïncasseerd. Jaarlijks schrijven wij in voor activiteiten bij de gemeente in ruil voor
subsidie. Dankzij het jubileumjaar van Fonds 1818 hebben wij tevens een extra donatie ontvangen.
In 2018 hebben we met het nieuwe bestuur een gedeelte ingeteerd op de reserves. Naast een positieve
begroting blijft er nog steeds een ruim bedrag beschikbaar voor onze lustrumviering.
Grote financiële kostenposten in 2018 waren Halloween, mede door de geslaagde 12+ pilot, en het
onderhoud en ‘AVG-proof’ maken van de website. De berging van de spullen is verplaatst wat de kosten
sterk heeft teruggedrongen.
Reacties van aanwezige leden:
Noordwijks Ondernemers Fonds benaderen voor een bijdrage aan vitaliteit voor de wijk. Dit gaan we
nader onderzoeken, bedankt!
Zou er draagkracht zijn voor een contributieverhoging? Het is al sinds de start 15 euro per jaar per
huisadres. Momenteel is hier geen behoefte toe, wij willen het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk
houden. Alles hangt samen met subsidies van de gemeente. We zijn blij dat deze voor 2019 hetzelfde is
gebleven.
De kascommissie, in de personen van Dhr H. Oosterveld en Mw M. Wallaart, zijn bij de penningmeester
aan tafel geweest en hebben de boeken van de wijkvereniging bekeken. Hun verslag is bij de jaarcijfers
van de wijkvereniging gevoegd. De kascommissie adviseert de ledenvergadering decharge te verlenen
voor het gevoerde beleid. De aanwezige leden nemen dit advies over en verlenen dechargé aan het
bestuur.
Begroting 2019
In 2019 bestaat Wijkvereniging Boechorst 10 jaar. Dit gaan we vieren tijdens de Lentemarkt op zaterdag
13 april 2019 en met een feestelijke borrel, nog nader te bepalen, in november 2019.
We doen ons best om zichtbaar te zijn in de wijk, via de informatieborden, de website, de Facebook
pagina en huis-aan-huis folders. Een doelstelling voor komend jaar is een groei in het ledenaantal, om de
wijk nog beter te kunnen vertegenwoordigen. Wij hebben ons ingeschreven voor de gehele
gemeentelijke subsidie met o.a. de volgende activiteiten: Opschoondag, Buitenspeelmiddag,
Verkeersveiligheid, Burenpreventie, Burenhulp, Wijkverfraaing, Rookvrije speeltuinen. Daarnaast zullen
wij diverse fondsen aanschrijven om nog meer verbinding in de wijk te kunnen creëren middels
activiteiten. U heeft in onze jaarprogrammaflyer kunnen zien dat er o.a. met Pasen, Burendag,
Halloween en Kerst ook een activiteit gepland staat.

Mededelingen
Het bestuur wil via deze weg benadrukken dat het zeer lastig is om alle wijkbewoners cq. haar eigen
leden te informeren. Niet van alle leden is een e-mail adres bekend en onze nieuwsbrief wordt
ontvangen door meer wijkbewoners, dan dat er leden zijn. Dit heeft onze aandacht en dit is ook één van
de redenen dat wij afgelopen januari het programma huis-aan-huis hebben verspreid. Wij benadrukken
dat bewoners die graag geïnformeerd blijven, lid of geen lid, zich met een e-mail adres voor de
nieuwsbrief inschrijven via de website van de wijkvereniging.
Rondvraag
Dhr Bruinzeel en Mw van Kempen vragen of er gegevens bekend zijn van de verkeersmeting. Als
wijkvereniging zijn wij nog steeds gesprekspartner met de gemeente inzake dit dossier. De recente
metingen hebben geen doorslaggevend argument gegeven voor directe actie, maar dat wil niet zeggen
dat het hierbij blijft. Wij blijven met de gemeente in gesprek over een lange termijnoplossing en zullen
in deze gesprekken ook kijken naar korte termijnoplossingen om direct verbeteringen te kunnen
aanbrengen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij de wijkbewoners informeren.
Dhr Casseé vraagt of er animo is om een energie coöperatie op te starten in de wijk. Donderdagavond
28 februari is een orientatiebijeenkomst met de VVE’s uit de wijk waar Dhr Rob de Mooij komt vertellen
over ‘’Zon op Northgo’’. De wijkvereniging zal aansluiten als toehoorder en verbinder.
Mw Vijzelaar raadt aan om de initiatiefnemers van de wijkvereniging te bedanken bij de Lustrumviering.
Dit nemen we zeker ter harte mee in de organisatie!
Mw Versteeg vraagt of de huidige glas- en papierbakken in het midden van de speeltuinen in de
Boechorsthof nog verplaatst gaan worden. Dit gaan we uitzoeken, bij de oorspronkelijke speeltuin
opknapplannen was hier inderdaad sprake van.
Op de app of website van verbeterdebuurt.nl kunt u meldingen doen van zaken in de wijk zoals een
losse putdeksel, afval naast de bakken enz. Er komt een link op onze website en wij zullen het opnemen
in de nieuwsbrief.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20uur.

