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Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Professoren-en Burgemeesterswijk 
2022 
 
Datum: 12 april 2022, 20.00 uur 
Locatie: Bonaventura College 
Bestuur: Han van Overbeeke (voorzitter), Chris van Voorden (bestuurslid, 

afwezig), Karin Verbaken (bestuurslid), Jackelien Kuntz (secretaris, 
notulen), Loes van der Hulst (penningmeester), John Molenaar 
(bestuurslid). 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Vanuit het bestuur zijn er de volgende mededelingen: 
-De voorzitter meldt dat er een vervelende fout in wijkkrant is geslopen over de 
verkiezingsuitslag. De correcte uitslag is op de website terug te vinden.  
-Voor Koningsdag zoeken we nog vrijwilligers. Tevens zoeken we nog een vrijwilliger  
communicatie.  
-Kunst over de vloer is dit jaar op 6 november. 

 
Ingekomen stuk: 
-Van Rinny Kooi kregen we het verzoek om bij de Gemeente te klagen over het snoeibeleid in 
de wijk. Deze klacht hebben we neergelegd bij de wijkregisseur.  
Zij wil graag in contact treden met een deskundige in de wijk, zoals Rinny Kooi. 

  
Afmeldingen:  
Gera Breebaart van Ouderencontact en Trudy van Rijn hebben zich afgemeld. 
Chris van Voorden, bestuurslid, is afwezig en Karin Verbaken, bestuurslid, is in de zaal  
aanwezig. 

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2022 (over het jaar 2021): ter goedkeuring  

Pagina 2: kascontrolecommissie 2020, moet 2021 zijn. 
Het verslag wordt, met inachtneming van deze correctie, vastgesteld, met dank aan de notulist. 

 
4. Jaarverslag 2021: ter kennisname 

Vanwege het 2e rustige jaar door corona is er wederom een eenvoudig jaarverslag opgesteld.  
Er zijn geen opmerkingen. 

 
5. Financieel jaarverslag 2021 en verslag kascontrolecommissie 

Kascontrolecommissie 2021: 
- Hanneke Tielen is voorzitter  
- Nico Bakker is kascontrolecommissie lid. 
- Ad van der Waals is aspirant-kascontrolecommissie lid 

 
De voorzitter van de kascommissie doet verslag: De kascommissie heeft de boeken 
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gecontroleerd; de cijfers geven een getrouw beeld van de inkomsten en    uitgaven. Alle vragen 
zijn naar tevredenheid beantwoord. De voorstellen voor wijzigingen zijn zo goed als allemaal 
overgenomen. Er is het volste vertrouwen dat het financiële beheer bij deze penningmeester in 
goede handen is.  
De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor om de penningmeester en het 
voltallige bestuur financieel te déchargeren voor het jaar 2021.  

De penningmeester bedankt de kascommissie voor de mooie woorden en voor hun inzet. 

De penningmeester licht de cijfers over 2021 toe. Zij start met de constatering dat we een 
financieel gezonde vereniging zijn.  
Een aantal grote posten worden benoemd, de afronding van het jubileum geschenk aan de 
wijk was een feit. De totale kosten bedroegen: € 19.585, hiervan werd € 11.750 gesubsidieerd 
door het Lucas van Leyden Fonds. € 7.835 is door de wijkvereniging zelf betaald.  
De grootste terugkerende uitgave is de wijkkrant, ons juweeltje. Tweederde van de kosten 
worden gedekt door sponsorgelden. De netto kosten bedragen  
€ 6.141. 

In 2021 is een extra wijkkrant uitgebracht in verband met het referendum inzake het 
Roomburgerpark. De kosten hiervan bedroegen € 5.911 en we ontvingen hiervoor € 5.000 
subsidie van de Gemeente. Voor de plannen in 2022 hebben we bestemmingsreserves 
gemaakt: Verkiezingsdebat, Koningsdag willen we goed vieren en vernieuwing van de uitleen. 
De kascommissie heeft dit akkoord bevonden. 

De voorzitter bedankt de penningmeester voor haar duidelijke verhaal. De jaarrekening wordt  
vastgesteld.  

 
6. Verkiezing Kascontrolecommissie en décharge bestuur 

De nieuwe Kascontrolecommissie bestaat uit de volgende leden:  
- Nico Bakker wordt voorzitter. 
- Ad van der Waals wordt kascontrolecommissielid 
- Mieke Schlatmann wordt aspirant kascontrolecommissie lid.  

 
        Décharge van het bestuur 2021 wordt verleend en de benoeming van de nieuwe  

kascontrolecommissie wordt goedgekeurd door de ALV. 
 

7. Advies werkgroep belangenbehartiging 
Ellen Berends geeft een toelichting op de verkenning en de bijlagen. Zij zet de werkwijze 
uiteen, De werkgroep heeft uitgebreid gesproken met 20 wijkbewoners en gekeken naar 
voorbeelden elders. De werkgroep constateert dat er waardering bestaat voor de vereniging, 
maar dat over de belangenbehartiging onduidelijkheid bestaat, daarover bestaan verschillende 
verwachtingen. We werkgroep ziet daar verbetermogelijkheden en heeft daarvoor adviezen 
opgesteld, Als eerste: werk aan versterking van herkenbaarheid en het profiel van de 
vereniging (waar staan we voor). Versterk daarnaast de achterban raadpleging, dat leidt tot 
draagvlak. 

 
Bovenstaande heeft de werkgroep uitgewerkt in 15 adviespunten. Het is niet de bedoeling dat 
deze tegelijk uitgevoerd dienen te worden. Het is een leerproces. Eén voor één uitvoeren. Voor 
grotere herkenbaarheid hebben we voorbeelden gegeven: meerjarenvisie hebben, statuten 
aanpassen, etc. Zie bijlagen. 14 pagina’s vol geschreven. Werkgroep heeft met plezier aan dit 
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rapport gewerkt, deze discussie is laatste activiteit. Benieuwd naar reactie bestuur en vragen 
van aanwezigen. 
Vragen/opmerkingen uit de zaal: 

 
Theo Halma: het is een degelijk en deugdelijk consistent verhaal. 1 kanttekening: onderscheid 
tussen leden en niet-leden is te mager. Omdat ook niet-leden  wijkkrant ontvangen en kunnen 
meedoen aan activiteiten, is onduidelijk wat het lidmaatschap oplevert. Dat kan ook ledengroei 
bevorderen en op die manier inkomsten genereren. 

 
De voorzitter dankt de commissie voor het doorwrochte stuk werk dat is afgeleverd. Zoals 
vanuit het bestuur eerder is aangegeven zijn de adviezen ook overweldigend, ook al hoeven ze 
niet alle tegelijk uitgevoerd te worden. Hij geeft aan dat de uitvoering niet alleen van het 
bestuur kan komen, er is ook vanuit de wijk inzet nodig. Een aantal adviezen kan worden 
opgepakt in al gestarte activiteiten rond positionering van de wijkkrant en website. Ook steekt 
de voorzitter de hand in eigen boezem ten aanzien van communicatie en zichtbaarheid. De 
toekomst van de vereniging ziet het bestuur als een netwerk waarin rond thema’s leden of 
wijkbewoners actief zijn, zoals bijvoorbeeld bij Ouderencontact, Duurzaam en recent het 
buurthuis.  

 
In de discussie die volgt keren een aantal onderwerpen terug. De wens van de leden dat 
duidelijk is waarmee het bestuur zich bezighoudt en ook inhoudelijke standpunten deelt 
bijvoorbeeld via de website. Er worden suggesties gedaan om daar vorm aan te geven. 
Het peilen van de mening van de wijk, of het gesprek met de wijk komt aan de order. De 
constatering vanuit het bestuur is, dat oproepen voor participatie tot nu toe op weinig response 
mogen rekenen. Het bestuur kan het niet alleen, daarvoor zijn we met te weinig. Daarvoor is 
ook inzet vanuit de leden nodig. 

 
Het capaciteitsissue van het bestuur wordt onderkend. Er komen concrete voorstellen om met  
de wijk in gesprek te gaan. En te kijken wat wel kan. 

 
Vanuit de vergadering komt de vraag aan het bestuur om de adviezen van de werkgroep te  
omarmen. 

 
Na een korte schorsing komt het bestuur met het volgende voorstel: 
Het bestuur wil aan de slag met de aanbevelingen. Daartoe gaan we in gesprek met de 
opstellers en geïnterviewden en andere geïnteresseerden. Dit zullen we op de website 
kenbaar maken. 
In het najaar zal een Algemene Vergadering worden gehouden waar voortgang en een  
concretisering van de uitvoering zal worden besproken. Het voorstel wordt aangenomen. 

 
De voorzitter dankt voor de inbreng van eenieder en de werkgroep voor hun inzet. 

 
8. Jaarplan 2022 

Han geeft aan dat we doorgaan met waar we mee bezig gaan en het concreter gaan maken:  
we gaan in gesprek met jullie.  
Rest van jaarplan willen we handhaven. Verkeer, groen, wonen, en toevoeging: duurzaamheid. 
We gaan beter communiceren en in gesprek met werkgroep en anderen en daarna jaarplan 
verder uitwerken en doelen benoemen. Dat wordt dan de opmaat voor het jaarplan 2023. 

 
Sommigen willen verder gaan, maar de vergadering besluit dat het bestuur de tijd en  
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vertrouwen verdient om dit traject in te gaan. 
 

Ad van der Waals wil een opzet maken voor een brief aan het nieuwe college waarin wij als  
wijk een serieuze rol claimen.  

 
Het jaarplan 2022 wordt vastgesteld door de ALV. 

 
9. Begroting 2022 

Loes van der Hulst leidt de vergadering door de begroting 2022. Dat de Wijkkrant duurder 
wordt, met name als gevolg van de stijgende grondstofprijzen, is meegenomen in de begroting. 
Post activiteiten is lager door het beeld van vorig jaar en extra wijkkrant voor het referendum.  
Monica Wigman: We kunnen kijken naar minder pagina’s, ander papier, om kosten lager te  
houden. 
 
Jet Lenters: Webmaster een vergoeding geven, zou dat helpen?  
 
De begroting 2022 wordt vastgesteld door de ALV. 

 
10. Rondvraag en Sluiting 

Ellen: notulen van vorig jaar waren 9 pagina’s. Kan dat niet korter.  
Een lid (Nico Bakker?)  vraagt zich af of er geen rondleidingen in de wijk kunnen worden 
georganiseerd om issues in de wijk inzichtelijk te maken. 
 
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit om 21.52 uur de vergadering.  

 
 
 
 

 
 
 

 


