Boechorst Wijkvereniging - Notulen ALV 02.03.2021
Aanwezigen:
- Henk Koerten
- Michelle van Bohemen
- Piet Groen
- Cees Krayenoord
- Esther van Abswoude
- Manon Wallaart
- Carola van Klompenburg (Voorzitter)
- Mariska Steenvoorden ( Penningmeester)
- Joke Scheelings (Vrijwilliger coordinator)
- Martine Hazenoot (Secretaris)
Niet aanwezig wel aangemeld:
- Kim Verplancke
- Jan Mesker
- Kees koevoets
Agenda:
• Opening en mededelingen
• Vaststellen notulen vorige vergadering
• Bestuur (rooster van aftreden)
• Terugblik 2020
o Inzet gemeente en welzijn
o Jaarrapport en financieel verslag
o 2020 <>Corona
• Vooruitblik 2021
• Contributie 2021
• Concept huishoudelijk regelement
Geen extra agendapunten vanuit de leden
Notulen van afgelopen ledenvergadering zijn vastgesteld
Bestuur (rooster van aftreden)
Carola geeft aan het voorzitterschap neer te leggen. Conform het rooster van aftreden moeten Joke
Martine en Mariska zich verkiesbaar stellen in 2022 of stokje overdragen.
Bestuur praat hier buiten de vergadering over verder.

Jaarverslag
Terugblik
Een jaar getekend door Corona
• Mei het magazine uitgebracht
• Landelijke Opschoondag verplaatst naar later in het jaar en werd een huis aan huis alternatief
• Halloween online spel deelname van 14 beeldschermen
• Kerstballen Bingo, er deden 55 huishoudens mee, totaal 120 personen met bingokaartjes. Al
met al hét hoogtepunt van het jaar
• Waarschijnlijk komt het dit jaar terug met Pasen
Jaarrapport en financieel verslag
De subsidie van de gemeente Noordwijk is normaal ingezet om activiteiten te organiseren, de betaalde
contributies zijn omgezet naar een corona reserve… Het komend jaar stelt het bestuur voor om de
contributies niet te incasseren. Vanuit de corona reserve kunnen de eerste activiteiten voldoende
gefinancierd worden.
Begroting 2021
Geen ledengroei begroot.
Geen subsidiebaten en geen contributiebaten begroot.
De vereniging kan niet of moeizaam voldoen aan de eisen van de gemeente en het bestuur wil dan ook
afzien van het aanvragen van gemeente subsidie.
Voorstel vanuit het bestuur om contributie niet te incasseren (streven ernaar om 2022 wel weer
incasseren) wordt unaniem goedgekeurd.
Besluit: contributie over het jaar 2021 zaal niet worden geïncasseerd, het bestuur zal een bericht uit
doen voor de rest van de leden.
Vooruitblik:
• Activiteiten on hold, proberen met Pasen online iets te organiseren,
• Mocht er iets komen dan wordt het gedeeld in de jaarkalender op de website maar ook op Facebook
en de nieuwsbrief
• Concept huishoudelijk reglement is nog niet klaar, zal een volgende vergadering worden gedeeld

Rondvraag
Piet Groen:
Heeft een ergernis, namelijk de hoeveelheid kauwgom die op de grond wordt uitgespuugd in onze wijk
Zou er ergens een initiatief opgezet kunnen worden voor een gedragsverandering binnen de wijk
Joke geeft aan wij nodigen u van harte uit om handen in een te slaan voor een plannetje
Ook nog andere ergernissen, honden en katten ontlasting.
Opschoondag misschien te kort dag, het bestuur bekijkt nog of hier aandacht aangegeven kan worden.
In de eerste plannen van het nieuwe sportpark zou een Jeu de boules baan komen. Daarna nooit meer
iets over gehoord, willen wij als vereniging aandacht voor vragen? wij zouden het leuk vinden als wij dat
er een veldje zou komen…Voor ouderen in de wijk een ontmoetingsplek, bewegen naar gezonde en
vitale samenleving. Bestuur gaat Marc bellen kijken wat de stand van zaken is.
Bewustwording van de ECO zones binnen de wijk.
Wellicht kan de vereniging helpen in communicatie met gemeente om bebording voor het stuk bij de T
splitsing Jan De Ridderstraat en Hagen. Melding gemaakt via Fixi, geen antwoord gekomen.
Mariska vraagt Meneer Groen of meer bewoners uw mening delen, Meneer Groen is namelijk het enige
lid uit de straat.
Wellicht tijdens VVE-vergadering lid worden promoten dan kunnen wij als vereniging meer.
Goed punt voor de nieuwsbrief
Cees Krayenoord
Wil met ons delen dat er een nieuwe kaart is voor de indelingen van de wijken in de gemeente
Noordwijk, heeft wat voeten in de aarde met wijkindelingen. Als kaart definitief is dan vragen wat lijntje
moet zijn met indeling van onze wijk. Cees wil hierover feedback van ons
Hangt samen met punt van wijk ambassadeurs, het zal het niet eenvoudig zijn om vrijwilligers te vinden.
Er is een bijeenkomst geweest met verschillende wijkverenigingen.
Wij hebben daar niet aan kunnen sluiten.
Er kwamen leuke ideeën naar voren zoals een Puzzeltocht door Noordwijk voor in vakantieperiode
Bestuur stuurt mail naar nieuwe datum dat we deel willen nemen…
Henk Koerten
Veiligheid van de wijk, zijn er ontwikkelen?
Nog steeds in gesprek met gemeente en provincie met eigen ontsluiting sportpark SJC en Brede School
Is nog een open discussie.

