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Verslag Algemene Ledenvergadering 

bewonersvereniging Koningshof d.d. 22 april 2003 
 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

 De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet de aanwezigen 

(20 personen) van harte welkom. 

 Een bericht van verhindering is ontvangen van Wim van Wijk (voorzitter van de 

werkgroep Sport en spel). 

 Tijdens de algemene ledenvergadering mag niet gerookt worden. 

 Na afloop van de algemene ledenvergadering is er een informele borrel. 

 

 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2002 

Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering wordt doorgenomen. De volgende 

vragen worden gesteld: 

 Komt er een informatieavond met onze wijkwethouder T. van der Stoep? Dit 

onderwerp is in een bestuursvergadering aan de orde geweest. Er is besloten geen 

aparte informatieavond met onze wijkwethouder te organiseren. Indien er problemen 

zijn in de wijk, dan wordt een ieder verzocht de bewonersvereniging in te lichten, die 

vervolgens in contact zal treden met de gemeente. 

 Is het hondenuitlaatveld aan de zuidkant van onze wijk (op de Zuidweg) al 

opgeknapt? Door de gemeente was toegezegd dat het veldje voor de zomervakantie 

(van 2002) opgeknapt zou worden. Dit is nog niet gebeurd. Er wordt afgesproken dat 

de werkgroep wijkontwikkeling hierover contact zal opnemen met de gemeente. 

 Hoe zit het precies met de advertentie-inkomsten in de begroting voor 2002? De 

advertentie-inkomsten waren niet verlaagd, omdat in de begroting voor 2002 nog 

geen rekening gehouden was met drie edities van het wijkblad in 2002 (in plaats van 

vier). 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

3. Verslag van de penningmeester over 2002 en begroting voor 2003 

Aan de aanwezigen wordt de ‘staat van baten en lasten over 2002’ (van 1 januari t/m 

31 december) en de ‘begroting voor 2003’ uitgedeeld. Er wordt toegelicht dat het hoge batige 

saldo over 2002 (meer dan € 4000,-) voornamelijk veroorzaakt is door het materiaalbeheer (er 

is meer uitgeleend en er zijn relatief weinig materialen aangeschaft) en door de subsidie van 

de gemeente (van € 1800,- die niet verwacht en dus ook niet begroot was). 

 

Er wordt gevraagd: 

 waarom op de balans de posten “te ontvangen advertenties” en “te ontvangen voor 

Sport en spel” relatief grote bedragen zijn? Op 1 januari stond er inderdaad nog een 

bedrag van € 264,- open aan te ontvangen contributie. Inmiddels is daarvan al een 

gedeelte ontvangen. Het grote bedrag voor Sport en spel (€ 825,- ) komt door het feit 

dat de sport en spel-activiteiten lopen van september 2002 tot juli 2003. Slechts een 

gedeelte is al in 2002 betaald. Het resterende gedeelte volgt in 2003. 

 wat de bewonersvereniging gaat doen met het vele geld dat in kas zit? Uit de 

vergadering komt de suggestie extra geld te besteden aan goed lopende activiteiten 
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van de bewonersvereniging, zoals het materiaalbeheer en sport en spel. Het bestuur 

meldt dat voor 2003 het nodige geld gereserveerd was voor een wijkfeest in 

september. Echter, vanwege de geringe interesse is besloten dit geen doorgang te 

laten vinden. Gezien het geringe aantal van vrijwilligers binnen de vereniging, zou 

ook een optie kunnen zijn dat vrijwilligers een vergoeding aangeboden zal worden 

voor het uitvoeren van activiteiten. Dit is overigens een optie die pas in uiterste nood 

zal worden toegepast. Er wordt afgesproken dat het bestuur bij de volgende algemene 

ledenvergadering met een voorstel komt voor de besteding van (een deel van) het 

geld. 

 

Het financiële verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. 

 

 

4a. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en heeft geconstateerd dat de 

penningmeester op een inzichtelijke wijze de financiële administratie voert. Zo worden 

aanbevelingen, die in het verleden zijn voorgesteld, toegepast. De kascommissie stelt 

derhalve voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 

het afgelopen boekjaar. De vergadering gaat akkoord. 

 

Wel heeft de kascommissie nog twee aandachtspunten: 

 Het hoge batige saldo van de bewonersvereniging wil men onder de aandacht van het 

bestuur brengen. 

 Een aantal posten in de boekhouding zijn gesaldeerd. Er wordt voorgesteld voortaan 

zowel de baten als de lasten op te nemen (in plaats van het netto resultaat). 

 

4b. Verkiezing van de kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit de heren Hoogland, Van der Eynden en Westerhof, is bereid 

ook voor het lopende boekjaar (2003) de boeken te controleren. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. 

 

 

5. Vaststellen contributie 2003 

De bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. Dit betekent dat de contributie voor 

2003 € 6,- bedraagt. De vergadering gaat akkoord. 

 

 

6. Toelichting werkzaamheden werkgroepen 

Redactie: 

 In 2002 zijn er drie edities van het wijkblad verschenen. Ook voor 2003 zal dit het 

geval zijn. 

 De redactie bestaat momenteel uit één persoon, wat een ongewenste situatie is. 

 Een belangrijke doelstelling van de redactie is het verbeteren van de communicatie in 

de wijk. Dit probeert men te bereiken door wijkbladen met een goede kwaliteit te 

maken en door onze website (www.wijk-koningshof.nl) actueel te houden. Echter, er 

komen maar weinig reacties uit de wijk. Dan kan men zich de vraag stellen of er 

sprake is van een falend wijkblad/website-beleid of dat het komt door de huidige 

tijdgeest. De vergadering laat weten dat het wijkblad en de website van uitstekende 

kwaliteit zijn en dat men beide erg waardeert. 
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Wijkontwikkeling: 

 Er lopen tal van activiteiten, zoals snelheidsremmende maatregelen voor de 

Rivierenlaan, de skatebaan en het afval in de wijk (er komen extra afvalbakken). 

Momenteel is de gemeente bezig met een leefbaarheidsonderzoek van een aantal 

wijken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waarbij onze wijk er één van is. 

 Er is regelmatig contact met de gemeente over zaken die onze wijk aangaan. 

 Als u een probleem heeft of ziet in de wijk, laat het ons weten (hetzij telefonisch, 

hetzij via onze website). Wij zullen het onderwerp dan vervolgens oppakken. 

 

Woningen: 

 Vorig jaar is een dubbele beglazing actie uitgevoerd. Deze actie is een succes 

geweest, die is uitgevoerd door schildersbedrijf Toussaint. 

 Deze werkgroep heeft momenteel geen voorzitter. 

 De vergadering meldt dat er een persoon in de wijk rondloopt die diensten aanbiedt 

voor betonrot-reparaties. Deze persoon stuurt hoge rekeningen. De 

bewonersvereniging meldt dat zij geen contact hebben met deze persoon. Op onze 

website wordt ook opgeroepen niet met deze persoon in zee te gaan. 

 

Sport en spel : 

 In september 2002 is de Koningshof-trimloop gehouden (met 110 deelnemers) en in 

maart 2003 is er een volleybaltoernooi gehouden. Deze activiteiten zullen ook in 

2003 georganiseerd worden. 

 Wekelijks wordt er in het Baken volleybal en badminton gespeeld. 

 Er is geprobeerd iets voor de jeugd op te zetten. Vanwege geringe belangstelling is 

dat niet van de grond gekomen. 

De vergadering vraagt of: 

 men mag kijken bij het volleybal? Ja, dat mag. 

 er wellicht een spelletjesavond georganiseerd kan worden (bijvoorbeeld sjoelen)? 

 er wellicht iets voor skaters georganiseerd kan worden? 

 

Materiaalbeheer: 

 Leo en Dirk hebben aangekondigd in augustus 2004 met het materiaalbeheer te 

stoppen. Echter, als er een grote ruimte onder het Baken beschikbaar komt voor 

materiaalbeheer, dan willen ze wel doorgaan. Een verzoek voor een grotere (en 

nieuwe) ruimte onder het Baken, namelijk de ruimte die momenteel als kruipruimte 

dient, is afgewezen door de gemeente. Er wordt afgesproken dat we nog een keer 

naar de gemeente toegaan om dit onderwerp nog een keer te bespreken, waarbij een 

nadere toelichting van de afwijzing gevraagd zal worden. 

 

PC-contact: 

 De activiteit loopt. Gemiddeld komen er 10 à 15 personen jaar op een PC-

contactavond. Ook hier is het probleem dat slechts één persoon helpt bij deze 

activiteit (namelijk Jochen). 

 Men heeft enige aarzeling om sprekers van buiten te vragen, omdat van te voren niet 

bekend is hoeveel personen zullen opdraven op een PC-contactavond. Men wil 

voorkomen dat zo’n iemand voor vijf personen een presentatie geeft. 

 Tot de zomervakantie is een programma opgesteld voor de PC-contactavonden (zie 

onze website). 
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Website: 

 In de afgelopen 11 maanden is onze website (www.wijk-koningshof.nl) 2200 keer 

bezocht, wat neerkomt op zo’n 7 “bezoeken” per dag. De tendens is licht stijgend. 

 Ook voor de website geldt dat er weinig respons is vanuit de wijk. 

 Technisch gezien is de website vrijwel af. Het gaat er nu om de website actueel te 

houden. 

 Er wordt gedacht aan het idee om correspondenten te werven voor de website, zodat 

meerdere personen stukjes aanleveren. 

 Een ieder wordt opgeroepen regelmatig onze website te bezoeken! 

 

 

7. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden 

 Arjo Lock (voorzitter en tevens voorzitter van de werkgroep woningen) treedt af en is 

niet herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor een 

bestuursfunctie, wat betekent dat we verder zullen zoeken naar een nieuw bestuurslid 

c.q. voorzitter. 

 Arjo wordt bedankt voor al zijn inspanningen voor de bewonersvereniging. Arjo is 

zeven jaar voorzitter geweest en heeft daarnaast tal van andere functies bekleed, 

zoals redactielid en voorzitter van de werkgroep woningen. In al die jaren is de 

samenwerking tussen Arjo en de andere bestuurs- en werkgroepleden altijd in goede 

sfeer verlopen. Voor al zijn inspanningen voor de vereniging wordt aan Arjo een 

cadeau overhandigd. 

 

 

8. Rondvraag 

 Er worden tal van straatbarbecue’s georganiseerd in de wijk, die altijd een groot 

succes zijn. Waarom lukt het dan niet met een wijkfeest? Een straatbarbecue is toch 

wat anders. Dat is vaak een jaarlijks terugkerend festijn, waardoor mensen in de 

straat soms worden aangewezen om de organisatie uit te voeren. Bij een wijkfeest 

lukt zoiets niet. 

 Heeft de bewonersvereniging contact met een schoorsteenveger (zodat een korting 

bedongen kan worden) ? Nee, maar we zijn daar wel mee bezig. Zodra er iets 

geregeld is, melden wij dat in het wijkblad en op de website. 

 Tennis, golf en jeu de boule zijn tegenwoordig populaire sporten. Is het wellicht een 

idee iets te organiseren met deze sporten? We zullen dit meenemen. 

 De vergadering constateert dat bij tal van activiteiten een neerwaartse lijn te 

ontdekken is. Het aantal vrijwilligers loopt verder terug en ook het aantal reacties 

vanuit de wijk is gering. De vergadering vraagt het bestuur zich te herbezinnen op de 

doelstellingen van de bewonersvereniging. (NB. Op de website is een enquête gestart 

of er nog wel een taak is weggelegd voor de bewonersvereniging). De vergadering 

complimenteert het bestuur en werkgroepen voor de uitgevoerde activiteiten in het 

afgelopen jaar. 

 

 

9. Sluiting 

De vergadering wordt afgesloten om 22.10 uur, waarna een informele borrel gehouden wordt. 

 


