
 

 

 

 
 
 
 
 
JAARVERSLAG 2020 
 
 
Voorwoord 
 
Met dit jaarverslag sluiten we een bijzonder bestuursjaar 2020 van de wijkvereniging af. 
Een jaar dat in het teken stond van Corona/Covid 19. 
Een jaar waarin we vrijwel geen activiteiten konden organiseren. 
Dit is ook de reden dat we een eenvoudige versie van het jaarverslag uitbrengen.  
 
Ons grootste en meest geliefde evenement Koningsdag kon helaas geen doorgang vin-
den. 
De kranslegging op 4 mei aan de Zeemanlaan heeft zeer sober en deels online plaatsge-
vonden. 
De ALV heeft in plaats van in maart uiteindelijk in juli plaatsgevonden in het Bonaventura 
Collega, waar we de 1,5 meter afstand goed konden bewaren. 
Tijdens deze ALV zijn er 4 nieuwe bestuursleden benoemd: Han van Overbeeke (tot voor-
zitter gekozen), Jackelien Kuntz (secretaris), Karin Verbaken (dossiers) en Bob Goulooze 
(communicatie). 
Het wijkbestuur was daarmee weer compleet en kon in volle vaart vooruit. 
 
Op het vlak van de wijkissues was het bepaald niet rustig.  
In 2020 was veel beroering over de motie van Groen Links en de wijze waarop de partici-
patie over het Roomburgerpark vorm kreeg. Het bestuur heeft gekozen de nieuwe aanpak 
een kans te geven en zich in deze kwestie neutraal op te stellen gezien de verdeeldheid in 
de wijk.  
Ook de tijdelijke mobiele wooneenheden aan de Verdamstraat zorgden voor onrust en 
reuring. De woningen zijn er uiteindelijk toch gekomen en het is nu rustig rond dit issue. 
 
In 2020 is er ook door het bestuur een besluit genomen over een te plaatsen beeld in de 
wijk ter ere van het vorig jaar uitgebreid gevierde 25-jarig jubileum van de wijkvereniging. 
Dit beeld zal vervaardigd worden door Fleur van den Berg en komt mede tot stand dankzij 
een bijdrage in de kosten door het Lucas van Leyden fonds. In 2021 zal het beeld worden 
geplaatst in de wijk, en wel op de hoek van de Burggravenlaan en de Fruinlaan in de mid-
denberm. 
 
We kijken terug op een helaas saai jaar wat activiteiten betreft, maar een bewogen jaar 
wat diverse wijkissues betreft. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Activiteiten 
 
Dodenherdenking: 
De kranslegging bij het monument aan de Zeemanlaan is verricht door Chris van Voorden 
en Han van Overbeeke. In verband met de beperkingen door corona hebben slechts en-
kele bestuursleden de plechtigheid bijgewoond en 2 minuten stilte in acht genomen. Een 
opgenomen speech van de voorzitter is als een podcast op de site geplaatst. 
 
ALV: 
De ALV heeft pas in juli 2020 plaats kunnen vinden in het Bonaventura College, waar we 
de 1,5 meter afstand goed konden bewaren. De kascontrolecommissie heeft het financiële 
verslag goedgekeurd waarop de ALV het oude bestuur heeft gedéchargeerd. De nieuwe 
bestuursleden zijn tevens benoemd. 
 
Vrijwilligers attentie: 
Omdat de vrijwilligersborrel in december geen doorgang kon vinden, hebben de bestuurs-
leden een leuk bloembollen-lasagne-pakket met bedankkaart persoonlijk bezorgd bij alle 
vrijwilligers. Dit werd zeer positief ontvangen. 
 
Enquête: 
In december 2020 is een enquête gehouden onder de leden. De uitkomsten worden in de 
wijkkrant van april 2021 gepubliceerd. We gaan deze uitkomsten ook meenemen in ons 
jaarplan voor 2021. 
 
Uitleen materialen 
 
Het was ook wat betreft de uitleen een rustig jaar, omdat er geen activiteiten konden 
plaatsvinden in de wijk. 
 
Ouderencontact 
 
Ouderencontact Profburgwijk is een zelfstandige organisatie die ouderen informeert over 
activiteiten en voorzieningen en sociale contacten in deze groep faciliteert. Het afgelopen 
jaar heeft de organisatie niet veel kunnen ondernemen en zijn veel lopende activiteiten af-
geschaald of gecanceld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wijkissues  
 
a. Roomburgerpark 
b. Werkgroep verduurzaming 
c. Lammenschans – station 
d. Ouderencontact  
e. Oppenheimstraat: gymzaal 
f. Lammenschansweg/Lorentzkade – appartementen ouderen 
g. Riool Professorenwijk Oost. 
h. P.J. Blokhof 
 
Ledenoverzicht 
 
 2020 

Leden 
2020 

Donateurs 
2019 

Leden 
2019  

Donateurs 
Aantal op 1 januari 881 45 929 52 
Aantal aanmeldingen +22 +2 +19 +4 
Aantal opzeggingen* -40 -1 -31 -3 
Aantal royeringen -27 0 -36 -8 
Aantal op 31 december 836 46 881 45 

 
*Voornaamste reden van opzegging is verhuizing of overlijden. Royeren van leden gebeurt 
conform de statuten als ze 2 jaar geen contributie hebben betaald en het royeren van do-
nateurs gebeurt als zij 1 jaar geen contributie hebben betaald, ondanks twee aanmanin-
gen. 
 
Communicatie 
 
In 2020 is de huidige communicatiestructuur onderhouden en gecontinueerd: de Wijkkrant, 
de Wijkupdate, website en facebook. 
De wijkkrant is zoals elk jaar 3x uitgekomen en wordt grotendeels uit advertentie-inkom-
sten gefinancierd. 
De digitale Nieuwsbrief Wijkupdate is 3x verschenen. 
Aantal bezoeken op website: 12.200 bezoeken/sessies, is daarmee gelijk aan 2019. 
 
Afsluiting 
 
Al met al hebben we een jaar achter de rug waarin niet veel mogelijk was als gevolg van 
Corona/Covid 19. 
Laten we hopen dat we in de 2e helft van het jaar 2021 weer terug kunnen naar normaal.  
 
Het bestuur: 
Han van Overbeeke, Chris van Voorden, Karin Jansen,  
Karin Verbaken, Jackelien Kuntz 
 


