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1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet de aanwezigen (maar liefst 32 

personen!) van harte welkom. 

 

 

2. Mededelingen 

 Het streven is de vergadering vlot te laten verlopen in verband met de wijn- en 

kaasproefavond, die na afloop van de algemene ledenvergadering plaatsvindt. 

 

 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2000 

Er wordt opgemerkt dat de discussie over de kascommissie niet in het verslag is opgenomen. 

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering is voorgesteld de leden van de kascommissie 

voor een bepaalde periode te kiezen (bijvoorbeeld drie jaar) en dit op te nemen in het 

huishoudelijk reglement van de vereniging. 

 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

4. Toelichting werkzaamheden werkgroepen 

Redactie: 

 In het afgelopen jaar (2000) is het wijkblad behoorlijk veranderd, zowel qua inhoud 

als qua vormgeving. De reacties zijn in het algemeen positief. 

 De redactie bestaat (helaas) uit slechts twee personen. Er wordt een oproep gedaan 

voor versterking. 

 Regelmatig verschijnen er stukjes in het wijkblad over “algemene” onderwerpen. Er 

zal getracht worden meer te schrijven over zaken die specifiek onze wijk betreffen. 

 In het verleden was de helft van de pagina’s bestemd voor advertenties (50% dekking 

van de kosten). Door een kleiner formaat voor de advertenties is er nu relatief meer 

ruimte voor inhoudelijke artikelen in het wijkblad. Om kosten te besparen, zal het 

totale aantal pagina’s afnemen van 34 naar 28. Met dezelfde hoeveelheid advertenties 

met kleine afmetingen zal de eigen bijdrage voor het wijkblad afnemen van 50% naar 

35% (toelichting: was fl. 10.000,- per jaar; wordt fl. 8.500,- per jaar). 

 

Wijkontwikkeling: 

 Er is meegewerkt aan de milieuraad en aan het milieuplatform. Tevens is er in 2000 

een milieuweek georganiseerd met daarin een cabaretesk optreden over de riolering. 

 Er is overleg gaande met de Delflanddreefcommissie over de veiligheid in deze 

straat. In april of mei 2001 zal er een inspraakavond georganiseerd worden over de 

Delflanddreef. De datum zal in het komende wijkblad gepubliceerd worden. 

 Een aantal aanwezigen begint over het achterstallige onderhoud in de wijk. Dit 

betreft met name de riolering, de bloembakken en het vuil op straat. Tijdens de 
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vorige algemene ledenvergadering is al een rapport besproken waarin staat dat de 

gemeente een inhaalslag dient uit te voeren voor wat betreft het opknappen van de 

wijk. Er is echter nog niet of nauwelijks iets gebeurd! Het vernieuwen van de 

riolering schijnt niet zo urgent te zijn (uiterlijk in 2005). 

 Er wordt afgesproken dat de bewonersvereniging op korte termijn zal reageren 

(initiatieven van derden zijn welkom). Wellicht kan er een avond georganiseerd 

worden met de gemeente, waarin de gemeente kan toelichten wat het beleid is inzake 

het wijkonderhoud in Koningshof. 

 Aan de aanwezigen wordt gevraagd eventuele klachten over de leefbaarheid van de 

wijk door te geven aan de bewonersvereniging, die dan in contact kan treden met de 

gemeente. Als mensen individueel een brief schrijven naar de gemeente, dan zou de 

bewonersvereniging graag een kopie van de brief ontvangen. 

 

Woningen: 

 De voordeuren-actie is mislukt vanwege de te geringe belangstelling en de voor 

sommigen te hoge prijs. 

 In het komende wijkblad zal gevraagd worden wie problemen heeft met (dubbele) 

ramen. Bij voldoende reacties kan wellicht een gezamenlijke actie opgestart worden. 

 De werkgroep woningen heeft momenteel geen contactpersoon.  

 

Trimsporten: 

 In 2000 is er een volleybaltoernooi en de koningshof-trimloop georganiseerd. In 2001 

wordt een volleybaltoernooi georganiseerd, te weten op 29 april (en niet op 22 april 

zoals in het wijkblad van januari 2001 vermeld staat). 

 De werkgroep trimsporten heeft als contactpersoon Ed Verkaaik, maar heeft geen 

afgevaardigde naar het bestuur. 

 

Materiaalbeheer: 

 Het materiaalbeheer loopt goed. Van de gemeente hebben we toestemming ook het 

middengedeelte in de parkeergarage van het Baken te gebruiken voor 

materiaalopslag. 

 Met de papiercontainer zijn af ten toe problemen: rommel in container of papier 

buiten de container. Voor dit laatste kunnen we door de gemeente beboet worden! 

(fl. 200,- per schoonmaakactie) 

 

5. Verslag van de penningmeester en begroting 2001 

De penningmeester geeft uitleg over de ‘Staat van baten en lasten’. Op een aantal onderdelen 

wordt toelichting gevraagd: 

 

 De begroting voor 2001 laat een fors te kort zien (fl. 3.270,-). Dit wordt veroorzaakt 

door de voorzichtig ingeschatte inkomsten uit de advertenties en het feit dat de 

begroting is gebaseerd op vijf in plaats van de (gebruikelijke) vier uitgaven van het 

wijkblad (nummer 4 van 200 is immers pas in januari 2001 verschenen). 
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 De nog te ontvangen advertentiekosten zijn hoog (fl. 2.810,-)! Inmiddels is hiervan al 

zo’n fl. 1.000,- binnen. Tevens zullen voortaan de aanmaningen veel eerder verstuurd 

worden, waardoor hopelijk aan het einde van het jaar alle betalingen binnen zijn. 

 De post representatie wordt vrij hoog gevonden. Dit betreft met name de kosten voor 

de nieuwjaarsreceptie en afscheidskado’s. 

 

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie heeft 

wel enkele suggesties: 

 De verhouding tussen de kostenposten en de activiteiten van de wijkvereniging kan 

duidelijker. 

 Het eigen vermogen van de wijkvereniging zou omlaag kunnen. 

 Er wordt gewezen op de achterstand in betaling voor wat betreft de advertentie-

inkomsten. 

Verder wordt gemeld dat de belastingdienst vanaf 2002 verenigingen “scherper” gaat 

controleren. Aan de penningmeester wordt een notitie overhandigd met enkele 

aanbevelingen. 

 

 

6. Verkiezing van nieuwe bestuursleden 

 Wout Mastebroek (werkgroep woningen) treedt af en is niet herkiesbaar. 

 Arjo Lock (voorzitter) is aftredend en herkiesbaar. 

 De taak van secretaris wordt momenteel waargenomen door Erik de Goede. Hij stelt 

zich verkiesbaar voor de functie van secretaris. 

 Het bestuur stelt voor Jochen Lehmann te benoemen als bestuurslid verantwoordelijk 

voor de totstandkoming van het wijkblad, iets wat Jochen al meer dan een jaar 

uitvoert. 

Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Arjo wordt herkozen en Erik en Jochen 

worden benoemd tot bestuurslid.  

 

7. Verkiezing van de kascommissie 

 De vergadering stelt voor een roulerend schema in te voeren voor de kascommissie, 

met een maximale zittingsduur van drie jaar. Tevens wordt aan het bestuur 

voorgesteld dit in het huishoudelijk reglement aan te passen. Er wordt afgesproken 

dat het bestuur bij de volgende algemene ledenvergadering met een voorstel komt. 

 Ruud Booms heeft vele jaren in de kascommissie gezeten en zou graag zien dat hij 

door iemand opgevolgd wordt. Pieter Hoogland stelt zich beschikbaar. Ruud Booms 

treedt derhalve uit de kascommissie en wordt opgevolgd door Pieter Hoogland. 

 

 

8. Erelidmaatschap Pieter Kuip 

 Pieter Kuip zal binnenkort onze wijk verlaten. Hij verhuist naar de Oostlaan. Als 

dank voor zijn jarenlange inzet voor de wijkvereniging wordt Pieter Kuip benoemd 

tot erelid. De voorzitter overhandigt Pieter een bos bloemen en een schaal met 

inscriptie. 
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9. Rondvraag 

 Er wordt melding gemaakt van overlast in de wijk door hondenpoep. Er wordt aan 

het bestuur gevraagd of wijkvereniging de gemeente zou willen verzoeken om meer 

borden. De voorzitter meldt dat eerdere verzoeken om borden (bijvoorbeeld voor de 

papiercontainer) altijd zijn afgewezen. Dit lijkt dus weinig zinvol en de vraag is ook 

of zoiets wel zal helpen. 

 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 


