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concept 
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2018 

Aanwezige leden  : 26 leden 

Bestuur :   5 leden 

Bericht van verhindering :   4 leden 

 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.  

 

2 Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3 Verslag Algemene Ledenvergadering van 6 april 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd met de opmerking dat de balans sluit op € 111.049,72 in 

plaats van de genoemde € 96.879,-  

 

4 Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen en wijzigingen goedgekeurd. 

 

5 Financieel verslag 

Peter Kaatee geeft een uitgebreide toelichting op de financiële stukken en de 

Meerjarenplanning Voorzieningen.  

Peter van Bijlevelt vraagt – n.a.v. de laatste alinea op pagina 1 van de toelichting bij 

het exploitatieresultaat 2017 – of is aan te geven welk bedrag aan subsidie terugbetaald 

moet worden aan de gemeente. Leen van Someren merkt hierover op dat dit onderwerp 

zal zijn van overleg met de gemeente. Pas daarna wordt duidelijk over welk bedrag dit 

gaat. 

Kees Verbeek vraagt of er voldoende overleg is geweest met Florence en de betrokken 

wethouder n.a.v. het eenzijdig door Florence beëindigen van de samenwerking in het 

ontmoetingscentrum waarin veel geld door de gemeente en wijkvereniging is 

geïnvesteerd. Janny Ploeg antwoordt dat er meerdere keren overleg is geweest met de 

toenmalige directeur van de Mantel (Jan van Grimbergen, Florence), ambtenaren van de 

gemeente en wethouder Kist. Echter, alle overleg heeft niet geleid tot een oplossing. De 

wethouder stelt zich op het standpunt dat Florence nu eenmaal gerechtigd is een 

dergelijk besluit te nemen en dat hij (de politiek) zich daar niet in kan/wil mengen.  

Vervolgens worden de financiële stukken en de daarin opgenomen voorstellen 

(waaronder de begroting 2018) door de Algemene Ledenvergadering unaniem 

goedgekeurd. 
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7 Verslag kascommissie en decharge bestuur. 

Pierre Cox en Riet Graafland hebben op 21 februari 2018 de boekhouding en de 

jaarstukken 2017 aan een controle onderworpen. Er zijn geen onjuistheden gevonden.  

De boekhouding en de jaarstukken zijn op een zeer professionele wijze samengesteld. 

De balans d.d. 31 december 2017 – sluitende met een totaaltelling van € 116.106,74 

geeft een juist en volledig beeld van de financiële positie van de vereniging.  

De exploitatierekening met een voordelig saldo van € 915,36 over het jaar 2017 geeft 

duidelijk het financiële reilen en zeilen over 2017 weer.  

De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde beleid over 2017. De Algemene Ledenvergadering gaat 

hiermee akkoord. 

Janny Ploeg bedankt Peter Kaatee voor zijn grote inzet van de afgelopen jaren. Peter 

heeft zich in verschillende bestuursfuncties voor de wijkvereniging ingezet. Overigens 

blijft Peter zich verdienstelijk maken voor de wijkvereniging, want hij neemt de taak op 

zich van spelleider bij de Bridgeclub Essesteijn en is daardoor ook bestuurslid van die 

club.  

 

8  Herbenoeming bestuursleden 

Janny Ploeg is benoemd per 17 april 2014. Formeel treedt Janny in 2017 af maar heeft 

zich voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld. Rem Ploeg (Public relations) is per 17 

april 2014 benoemd. Formeel treedt Rem af in 2018 af maar stelt zich voor een nieuwe 

periode beschikbaar. Laurent Adriaanse (2e Penningmeester) is per 17 april 2014 

benoemd. Formeel treedt Laurent af in 2018 af maar stelt zich voor een nieuwe periode 

beschikbaar. De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met deze benoemingen.  

 

9 Benoeming kascommissie 

Er melden zich – desgevraagd – geen nieuwe leden aan voor de kascommissie. Pierre 

Cox en Riet Graafland zijn bereid het werk van de kascommissie te continueren. Peter 

Kaatee meldt zich aan als 1e reserve. De vergadering applaudisseert – als blijk van 

waardering en instemming – bij deze benoemingen.  

 

10 Rondvraag 

Theo van der Heide vraagt hoe e.e.a. is verlopen met het vertrek van de pedicure. 

Theo vindt het erg dat de pedicure – na 30 jaar werkzaam te zijn geweest in het 

wijkcentrum – op een vervelende manier gedwongen is te vertrekken. 

Erwin Klatt antwoord dat er verschillende lezingen circuleren over wat er is gebeurd en 

wat er door Erwin is gezegd. Echter, die lezingen kloppen volgens Erwin niet.  

De werkruimte Aphrodite is verhuurd en kan niet zomaar door een ander (de pedicure) 

op een door haar gewenst moment worden gebruikt. Dat is haar duidelijk gemaakt. 

De pedicure is een alternatieve ruimte aangeboden, maar die vond de pedicure niet 

geschikt. Erwin heeft de pedicure gevraagd – zoals gebruikelijk voor alle huurders - een 

contract aan te gaan zodat duidelijk zou zijn op welke dagen/uren de pedicure een 

ruimte zou bezetten. De pedicure heeft aangegeven een dergelijk contract niet te willen 

aangaan. Hoewel de pedicure slechts een bescheiden vergoeding aan het wijkcentrum 

betaalde, is haar niet gezegd dat het contract een andere (hogere) vergoeding voor de 

huur van een ruimte met zich mee zou brengen. 



3 
 

Dammy Pitlo vraagt naar de herhalingscursus AED. Janny antwoordt dat deze 

herhalingscursus in 2017 heeft plaatsgevonden. Dammy Pitlo, Anneke Borsboom en 

Pierre Cox, hebben niet aan deze cursus deelgenomen maar willen dat wel. Er zal door 

het bestuur gezocht worden naar een oplossing.  

 

Frank de Vos wil een aantal vragen stellen. Waarom vindt er geen werkoverleg meer 

plaats met vrijwilligers? Er ontstaan daardoor communicatieproblemen.  

Een delegatie van het bestuur heeft in 2017 vergaderd met de Evenementencommissie 

maar daarvan is door de Evenementencommissie – hoewel daar Leen van Someren om is 

gevraagd - geen verslag ontvangen. 

Over het vertrek van de penningmeester is de Evenementencommissie niet goed 

geïnformeerd.  

De Evenementencommissie heeft – conform de afspraak – geld teruggestort naar de 

rekening van de wijkvereniging, maar geen geld ontvangen op de eigen rekening. 

Janny Ploeg wil over deze onderwerpen nu geen discussie voeren in de Algemene 

Ledenvergadering. Duidelijk is dat het bestuur om de tafel moet om hierover te spreken 

met de Evenementencommissie. Ook zegt Janny toe dat er een afspraak gemaakt zal 

worden voor een werkoverleg.  

 

Bob Witlam geeft aan nog steeds die ongewenste e-mails van Hans Holtrop te 

ontvangen en vraagt zich af hoe dit gestopt kan worden. Antwoord: dit kan Bob zelf 

regelen bij de instellingen van zijn e-mailaccount. 

Bob doet de suggestie de Jeu de Boulesbaan in gebruik te nemen. Antwoord: dit is al een 

actiepunt van het bestuur. 

Bob doet de suggestie om een collectief verjaardagsfeest te organiseren waarop 

meerdere jarigen (tegen betaling) met aanhang hun verjaardag kunnen vieren. 

Hannie Boxelaar vult deze suggestie aan met de opmerking dat dit ook voor 

kinderverjaardagen zou kunnen worden georganiseerd.  

 

Shahista Sadhoe merkt op dat veel mensen met een sleutel van het wijkcentrum het 

wijkcentrum ongecontroleerd kunnen binnenkomen. Is dat wel verantwoord? Antwoord is 

dat dat een kwestie van vertrouwen is. Het bestuur geeft iedereen die een sleutel van 

het bestuur krijgt, dat vertrouwen.  

 

Henk Fierinck vraagt of het bestuur van de wijkvereniging kennis heeft genomen van 

het feite dat de Autoriteit Persoonsgegevens m.i.v. 25 mei 2018 de nieuwe privacywet 

(de Algemene verordening gegevensbescherming) gaat handhaven?  

Leen van Someren antwoordt dat wel de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

bekend is en dat daar zoveel mogelijk naar gehandeld wordt. Wij moeten kijken welke 

consequenties de nieuwe wet (AVG) – die in de plaats komt voor de Wbp - voor ons 

heeft. De uitkomsten daarvan zullen wij met de aangesloten clubs delen.  

Kees Verbeek wijst op een uitnodiging van het Vrijwilligerspunt. Omdat de AVG bij veel 

vrijwilligersorganisaties vragen oproept, organiseert het Vrijwilligerspunt een 

informatiebijeenkomst op woensdag 11 april. 
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Leonie Bolder vraagt of voorzien kan worden in informatie over de vaste activiteiten die 

dagelijks in het wijkcentrum plaatsvinden. Daar wordt door binnenlopende bezoekers om 

gevraagd. 

Janny antwoordt dat dit activiteitenoverzicht 2x per jaar deel uitmaakt van de 

Nieuwsbrief die wordt verspreid. Daarvan liggen er extra exemplaren in het wijkcentrum. 

Ook de website van de wijkvereniging staat dit overzicht en ook alle overige actuele 

informatie over activiteiten en evenementen.  

Als reactie wordt gezegd, dat de genoemde Nieuwsbrief blijkbaar nu op is en dat niet 

iedereen internet gebruikt en dus niet iedereen de website kan raadplegen. 

Leen van Someren zegt toe dat er een stapeltje A-4 printjes van het activiteitenoverzicht 

beschikbaar komt, zodat die aan geïnteresseerden kan worden meegegeven.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om circa 22.00 uur. 


