
 
 

Algemene ledenvergadering wijkvereniging Merenwijk 2018 d.d. 19-02-2018  

Aanwezige bestuursleden: 

Marion Goedhart, Akke Timmermans, Pieter Vogelaar, Michel Vorenhout, Marjolein Cancrinus, Gert 
Walrave, Christiaan de Wit 

Voorzitter: Akke Timmermans 

Notulen: Alexander Jense 

1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen.

Om 19:30 uur opent Akke Timmermans de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Goedkeuring agenda 

De heer De Haas stelt voor om het burgerforum op de agenda op de nemen. Hij wil graag de 
mening van de leden over de ontwikkeling van de Kopermolen. 
Marieke Holzapfel wil graag een toelichting op de rol van de Wijkvereniging. 

Agenda wordt overgenomen met deze toevoegingen. 

Notulen vorige ALV: 

Pagina 2 van de Notulen van de ALV 
Nelly Kok vraagt: Wat doet de vereniging en wat doet het bestuur?  
Antwoord: de wijkvereniging brengt voorstellen uit de gemeente die belangrijk zijn voor de wijk 
onder de aandacht van de wijkbewoners. Volgens het verslag, dit is te mager. 
De rol van de wijkvereniging staat in de statuten. De tekst uit de statuten wordt toegevoegd aan de 
notulen. 

Vastgesteld met deze wijziging. 

3. Jaarverslag 2017 door het bestuur, rekening en verantwoording 2017 staat op website.

De wijkvereniging heeft heel veel zaken gedaan. Een greep uit de activiteiten: Wijkvisiedocument, 
wijkkompas, revitalisering, Kopermolen, conserverend bestemmingsplan is niet conserverend, 
Kagerzoom/skeelerbaan, energieavond, zwerfvuil aanpak, buslijn, schouwen, zie website. 

Wilma Trommelen komt met de suggestie om alle inwoners lid te laten zijn, tenzij zij zich afmelden. 
Oudere inwoners met name zullen zichzelf niet snel (digitaal) aanmelden. 

Akke peilt hoe men over deze suggestie denkt. Mogelijk zo'n 70% vóór doch een aanwezige Hein 
van Woerden wijst er op dat deze suggestie wettelijk gezien niet mogelijk is: lidmaatschap van een 
vereniging is een actieve handeling. Dit klinkt overtuigend en het bestuur zal zich beraden. 

 



 

4. Verslag Kascommissie 2017 

Penningmeester Pieter Vogelaar leest het verslag van de kascommissie voor.  
Kascommissie stelt voor om decharge te verlenen aan het bestuur. 

Er wordt vanuit de zaal door mevr. WIlma Verwey voorgesteld om reserve-kandidaten voor de 
kascommissie aan te wijzen, voor het geval er een verhindering is. Zij stelt zich zelf hier voor 
beschikbaar. Het bestuur zal deze suggestie overnemen. 

5. Verlening decharge bestuur over 2017 door goedkeuring jaarverslag, rekening en 
verantwoording 

6. Verkiezing Kascommissie 

7. Bestuursverkiezingen 

Rinus Brouwer treedt uit (Leedewijk) 
Jasper Schwencke treedt uit (Zijlwijk-Zuid) 
Marion Goedhart treedt uit (Zijlwijk-Zuid) 
Laura van der Hidde (bijzonder lid Zijlwijk-Noord) 
Anja Joor (Zijlwijk-Noord) 
Voorzitter bedankt de leden voor hun bijdrage aan de wijkvereniging. 

Christiaan de Witt (Zijlwijk-Zuid ) wordt benoemd als bestuurslid en penningmeester. Gert Walrave 
wordt benoemd als bestuurslid namens de Leedewijk. 
Hansje Huson wordt benoemd als bestuurslid namens Zijlwijk-Noord. 

De voorzitter vraagt de zaal of iemand beschikbaar is om secretaris te worden. 
Er is in de zaal Mevr. Trommelen, die aangeeft bereid te zijn om werkzaamheden voor het 
secretariaat te willen verrichten, maar ze wil niet secretaris worden. 

Vraag uit de zaal van Wietze van der Werff: Is er een vacature voor een bestuurslid voor kwadrant 
DHR? Antwoord is: ja. 
Wietze wil zich aanmelden voor deze vacature. Bestuur zal contact opnemen. 

8. Reilen en zeilen van de vereniging: korte vooruitblik 2018 

De belangrijkste thema's voor de komende periode zijn: communicatie binnen de vereniging, 
Kopermolen, woningbouw en groen, Odensehuis, evaluatie van de 13 schouwen met 
aandachtspunten voor verkeer, visiedocumenten met een viertal sessies in de kwadranten, 
levensloopbestendigheid, welzijn, bieb met ontwikkelen van het wijkkompas. 

Jan Palpom: is bereid om zich in te zetten voor wonen, welzijn en leven van ouderen in de wijk. 

9. Rol van de wijkvereniging Merenwijk 

Een lid (Corinne de Boer) geeft aan zich niet te herkennen in de wijkvereniging. De wijkvereniging 
verkondigt (compromis)standpunten, waarin zij zich niet herkent. 

Er wordt vanuit de zaal door mevr. WIlma Verwey voorgesteld om reserve kandidaten voor de 
kascommissie aan te wijzen, voor het geval er een verhindering is. Zij stelt zich zelf hier voor 
beschikbaar. Het bestuur zal deze suggestie overnemen. 



 

Een ander lid, Marieke Holzapfel meent: Het sociografisch buurtprofiel lijkt enorm op de wijkvisie. 
Men verzoekt op niet al te lange termijn een themabijeenkomst te houden over de rol van de 
wijkvereniging. 
De voorzitter zegt deze bijeenkomst toe. 

De vIce-voorzitter ligt nog toe dat voor de wijkvereniging gekozen is voor een vertegenwoordiging 
vanuit de verschillende kwadranten. Dat naast de belangenbehartiging en informatie voorziening 
ook verschillende actiegroepen kunnen ontstaan, is prima. De wijkvereniging heeft hier geen 
moeite mee. De wijkvereniging vertegenwoordigt de leden níet, maar laat daar waar nodig de 
geluiden of belangen die er leven, horen aan derden, die daarom vragen. 
Ter info: De klankbordgroep voor de Kopermolen wordt georganiseerd door de wijkvereniging. 

Burgerforum Kopermolen  
De Haas stelt voor dat de klankbordgroep opgeheven moet worden, en in plaats daarvan een 
Burgerforum in te stellen (conform artikel 21 van de statuten). 
Het is een nieuwe vorm en we zullen kijken wat we kunnen betekenen, maar een klankbordgroep 
blijft gewenst. 

De Haas heeft sinds september 2017 geen informatie meer gehad over de Kopermolen. Voorzitter 
wijst er op dat er in november of december een bijeenkomst was georganiseerd door de 
wijkvereniging en op 13 dec. 2017 nog een met de wethouder omdat men onderling niet de 
informatie mocht uitwisselen, waardoor veel ruis ontstond. Door alle betrokkenen te vragen naar 
de vergadering met de wethouder te komen, kon dit kortgesloten worden. We hebben wel 
problemen met het verzenden van berichten naar de leden gehad, de wijkvereniging kijkt naar de 
mogelijkheden om de informatievoorziening richting de leden te verbeteren. 

10. Sluiting en pauze 

De voorzitter sluit om 20:10 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid 
en inbreng. 


