
Notulen ALV 12/2/2020 

Aanwezigen: Mariska van der Steen, Gabrielle Versteeg, Kim Verplancke, Michelle van der Veen, Martine 

Hazenoot, Wilfried Caspers, Henk Koerten, Elly Koerten, Dhr Mesker. 

Rooster van aftreden 

In 2022 zou er een bestuurswissel plaats moeten vinden, voor nu geen aftredend bestuurslid.  

Terugblik op 2019 

• 10-jarig bestaan van de wijkvereniging. Hierdoor een vol programma.  

• Elke maand een activiteit.  

• Activiteiten voor jong en oud.  

• Lentemarkt terug van weg geweest. Was een groot succes.  

• Financiële meevaller door gift fonds 1818.  

• De nationale buitenspeeldag afgelast i.v.m. slecht weer, deze is verplaatst naar de burendag.  

• Halloween terug naar trick or treat, extra aandacht voor veiligheid van onze wijkbewoners, 

beveiligingsbedrijf ingehuurd. Erg goed bevallen. 

Vraag van Dhr Mesker: Waarom is er geen burgerwacht ingeschakeld zoals besproken in een eerdere 

vergadering. We hebben gekozen om geen burgerwacht in te zetten i.v.m. aansprakelijkheid, op advies 

van de wijkagent hebben we een bedrijf ingehuurd.    

• 30/11 Lustrum Borrel in Café thomas voor de leden 

• AED’s in de wijk geplaatst, wijkvereniging heeft deze niet laten plaatsen maar is in gesprek 

geweest en heeft ondersteuning geboden aan verschillende VVE’s voor het laten plaatsen.  Niet 

alle AED’s zijn nog aangemeld bij de hartstichting. Er zitten er in elk geval 2. Schiestraat en bij ’s 

Heerensloo buiten. 

o Opmerking van Dhr Koerten, er is subsidie voor het plaatsen van een AED als deze voor 

iedereen beschikbaar wordt gesteld. 

• Burenhulpapp, verbinding buiten buurtpreventie app. Op dit moment 117 deelnemers. 

o Vraag van Dhr Koerten, wat versta je onder de buurtpreventie app. Deze is voor de 

veiligheid binnen de wijk, via dit medium kan je andere informeren bij verdachte 

situaties, pogingen tot diefstal, bedreigingen etc. 

o Vraag 2 Hoe meld je je aan? -> Via de Website. 

Speerpunten 2020 

• Meer ledeninitiatieven, bestuur kan ondersteunen met bv. vergunningen aanvragen. 

• Zichtbaarheid in de wijk vergroten 

• Leden werven, nu 176 leden met als doel 185 leden eind van het jaar. 

o Vraag van Gabrielle Versteeg, krijgen nieuwe mensen iets in de bus? -> als wij zien dat er 

nieuwe bewoners zijn dan wel! 



o Melden mensen zich af als lid? Ja best veel, al hebben we dit jaar al 15 nieuwe leden 

Financieel verslag 

• Verwachten we wijzigingen in subsidieverstrekkingen? Jazeker, mede door fusie met 

Noordwijkerhout, Noordwijkerhout kent namelijk geen wijkverenigingen maar alleen 

carnavalsverenigingen. 

o Hebben we inzicht wat een carnavalsvereniging ontvangt qua subsidies? -> Nee, maar 

subsidie voor 2020 is in elk geval toegezegd. 

o Vraag van Kim Verplancke Hoeveel subsidie ontvangt de wijkvereniging. 1250 euro, 

voorschot van 900 de rest na indienen van factuur. 

• Verkeersveiligheid was vorig jaar 600€ door aankoop van Victor veilig poppen, Nu begroot op 0. 

o Er is geen alternatief zoals belettering of verkeersborden mogelijk 

o Vraag van Michelle van de Veen: Kan er niet zo’n snelheidsbord met een smiley 

geplaatst worden? Henk Koerten antwoord Staan er maar tijdelijk en wordt geregeld 

vanuit de gemeente, die hebben er maar weinig. 

• Reserves van lustrum, deze blijven staan tot 12.5 jarig bestaan. Tenzij er heel veel initiatieven uit 

de wijk komen die financieel ondersteund moeten worden.  

o Vraag van Kim Verplancke, is er een verzekeringsverandering geweest? Ja de 

verzekeringen van de wijkvereniging zijn door de man van Joke onder de loep genomen 

en hebben daardoor wat aanpassingen doorgevoerd zoals een verzekering voor 

bestuursaansprakelijkheid en een vrijwilligersverzekering.  

 

Vragen? 

Er zijn geen ingekomen mededelingen 

 

Rondvraag:  

Henk Koerten: Is het een idee om Dhr. Verbeek te vragen voor ondersteuning voor de beveiliging van 

Halloween die organiseert dit ook voor de kinderkerstwandeling. -> Bestuur neemt dit ter overweging 

mee. 

Gabrielle Versteeg: Moet het leden initiatief dan ook helemaal zelf georganiseerd worden? -> Bestuur 

kan financieel ondersteunen en helpen met bv een vergunning aanvragen.  

Henk Koerten: Heeft het bestuurd alle mailadressen van de leden? -> We hebben geen goed bestand 

over gedragen gekregen, maar zijn bezig deze up to date te maken. 

Gabrielle Versteeg: Krijgt elk huishouden binnen de wij een folder? -> Ja 

 



Verder wordt er in groepsverband gesproken over leden voor wijkvereniging, werving persoonlijk 

aanspreken van wijkbewoners om lid te worden, cijfers voorleggen aan bewoners, waardering die het 

oplevert voor vrijwilligers, een brief in de brievenbussen.  

 

De vergadering wordt hierna gesloten  

   

  

  

 

 


