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1. Opening en mededelingen

De secretaris opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 18 aanwezigen van harte welkom.

Het afgelopen jaar is een vrij rustig jaar geweest. Vanwege ons 25-jarig bestaan waren wij van
plan een wijkfeest te organiseren. Door een te geringe aanmelding van vrijwilligers hebben we
het helaas moeten afgelasten. Verder speelde aan het begin van 2003 vooral de nieuwe locatie
van de skatebaan. Hiervoor is inmiddels een veldje bij de Ontmoetingskerk aangewezen. Aan het
eind van 2003 was er veel aandacht voor snelheidsremmende maatregelen voor de Rivierenlaan
en voor de (te steile) drempel aan het begin van de Rivierenlaan.

Mededelingen:
• Tijdens de Algemene LedenVergadering (ALV) mag niet gerookt worden.
• Vanwege een storing bij de drukker hebben de bewoners rondom de Delflanddreef pas

een paar dagen voor de ALV het wijkblad ontvangen. Hierin stond de aankondiging van
de ALV. Daarom is vorige week ook een aankondiging in de Telstar geplaatst. De
bewoners rondom de Rivierenlaan hebben het wijkblad en dus ook de aankondiging van
de ALV wel tijdig ontvangen.

• De secretaris leidt de vergadering, omdat we momenteel geen voorzitter hebben.
•••• Na afloop van de ALV is er een wijnproefavond door Slijterij & Wijnhandel “De Helm”.

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2003

Het verslag van de vorige ALV wordt doorgenomen. De volgende toelichting wordt gegeven op
het verslag van 2003:

• Hondenuitlaatveld aan de zuidkant van onze wijk. Vanwege geldgebrek knapt de
gemeente dit veldje voorlopig niet op.

• Veel geld in kas en voorstel tot besteding. Bij de vorige ALV was afgesproken dat het
bestuur in 2004 met een voorstel voor de besteding van (een deel van) het geld zou
komen. Echter, momenteel zijn we nog in gesprek met de gemeente over een nieuwe
ruimte voor materiaalbeheer. Als we hiervoor toestemming krijgen, dan zal naar
verwachting een behoorlijk deel van het beschikbare geld hieraan besteed worden. Het
wachten is op een definitieve beslissing hierover, voordat we met een plan tot besteding
zullen komen.

• Extra afvalbakken in de wijk. Deze zijn het afgelopen jaar geplaatst.
• Leefbaarheidsonderzoek. De gemeente heeft vorig jaar een leefbaarheidsonderzoek

laten uitvoeren. 60% van de geënquêteerden in onze wijk hebben het formulier
ingevuld. Hiermee scoorden wij als hoogste van alle wijken in Pijnacker! Over heel
Pijnacker was het percentage ingevulde formulieren 51%, terwijl het landelijke
gemiddelde zo'n 40% is. In het rapport wordt over Koningshof geconcludeerd dat het
een goed scorende wijk is. Er zijn eigenlijk geen punten van aandacht. Het rapport is te
downloaden van de website van de gemeente, zie http://www.pijnacker-
nootdorp.nl/smartsite.dws?id=2233.

• Schoorsteenveger. Informatie over een schoorsteenveger staat op onze website, zie
www.wijk-koningshof.nl.

• Tennis, golf of jeu de boule activiteiten of iets voor skaters? Vanwege de krappe
bemensing stelt de bewonersvereniging zich op het standpunt dat als personen bereid
zijn iets te organiseren, wij hen zullen ondersteunen. Als dat niet het geval is, dan
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beperken wij ons tot de (vaste) activiteiten, zoals ons volleybaltoernooi en de
Koningshof-trimloop.

Op pagina 2 bij het verslag van de vorige ALV staat: “te ontvangen advertenties”. Dit moet zijn
“te ontvangen contributie”.

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester over 2003 en begroting voor 2004
In het wijkblad van april 2004 is opgenomen de ‘staat van baten en lasten over 2003’ (van
1 januari t/m 31 december), de ‘begroting voor 2004’ en een toelichting op de financiële
jaarstukken.

Er wordt gevraagd waarom in de begroting voor 2004 wel de kosten voor het wijkblad behoorlijk
hoger zijn begroot dan de werkelijke kosten in 2003, maar de advertentie-inkomsten niet. De
kosten voor het wijkblad zijn verhoogd (met zo’n 50%), omdat uitgegaan wordt van drie
wijkbladen in 2004, terwijl er in 2003 twee verschenen zijn. Voor de advertenties is het
daarentegen nog onzeker hoe het zal lopen in 2004. De nieuwe redactie is van plan een ander
formaat te hanteren voor het wijkblad, waardoor de advertentietarieven mogelijk anders worden.
Bovendien moeten de adverteerders nog benaderd worden. Vanwege deze onzekerheden m.b.t.
de advertenties is in de begroting voor 2004 het bedrag van 2003 overgenomen.

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. Het verslag van de kascommissie is
opgenomen in het wijkblad van april 2004.

De kascommissie heeft eigenlijk geen opmerkingen of aanbevelingen ten aanzien van de
gevoerde administratie. De aanbevelingen uit voorgaande jaren zijn inmiddels opgevolgd. De
kascommissie stelt derhalve voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid in het afgelopen boekjaar. De vergadering gaat akkoord.

4b. Verkiezing van de kascommissie
Gislain Wiertz stelt zich beschikbaar voor de kascommissie. Omdat dhr. Westerhof van de drie
huidige leden het langst in de kascommissie heeft gezeten, wordt (in zijn afwezigheid) besloten
dat Gislain Wiertz hem opvolgt. Voor het lopende boekjaar bestaat de kascommissie derhalve uit
de heren Hoogland, Van der Eynden en Wiertz.

5. Vaststellen contributie 2004

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. Dit betekent dat de contributie voor 2004 €

6,- bedraagt. De vergadering gaat akkoord.
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6. Toelichting werkzaamheden werkgroepen

Redactie:
• In 2003 zijn er vanwege ziekte twee edities van het wijkblad verschenen. De

adverteerders hebben voor drie nummers betaald. Dit is verrekend in 2004. De
adverteerders hebben niets betaald voor het eerste nummer in 2004, dat in april
verschenen is.

• Ons enige redactielid Jochen Lehmann stopt met zijn werkzaamheden voor de
bewonersvereniging, waaronder de redactie van het wijkblad (zie agendapunt 7).

Wijkontwikkeling & Milieu:
• Snelheidsremmende maatregelen voor de Rivierenlaan. Er zijn over dit onderwerp

inmiddels twee enquêtes gehouden door de gemeente. De gemeente is momenteel aan
het nadenken over dit onderwerp. Als bewonersvereniging hebben we overigens weinig
bemoeienis hiermee. De bewoners hebben via de enquêtes hun/haar zegje kunnen doen.

• Drempel bij ingang van de Rivierenlaan. Per telefoon, brief of email hebben we de
nodige klachten ontvangen over de hoogte (of eigenlijk de steilheid) van de drempel.
Hierbij hoorden we regelmatig dat men bij de bewonersvereniging aanklopte, omdat
men bij de gemeente weinig respons kreeg. De gemeente meldde dat de drempel aan de
normen voldoet. Deze klachten hebben we overgebracht aan de gemeente. Inmiddels is
de drempel aangepast en zijn de klachten verdwenen.

• Wijkwandeling. Met enige regelmaat wordt met iemand van de gemeente door de wijk
gewandeld en wordt aandacht gevraagd voor punten van zorg.

• Hondenpoep- en kattenpoepbeleid. In de vergadering wordt aandacht gevraagd voor het
kattenpoep-probleem. Hondenpoep heeft wel aandacht, maar over kattenpoep niet,
terwijl dit misschien wel een groter probleem is. Dit vraagt wellicht om een
“huisdierenuitwerpselenbeleid”. De bewonersvereniging zal contact hierover opnemen
met de gemeente.

• Papiercontainer. Het aanbod in de wijk is te groot voor die ene container die in het
weekend op het parkeerterrein van het Baken staat. Wij hebben de gemeente om een
tweede container gevraagd (hetzij tijdens het weekend, hetzij gedurende de dagen van
de week dat er nu geen container staat). We hebben nog geen antwoord ontvangen.

• Wijkbudget. Er is nog steeds een wijkbudget van € 2300,- waaraan nog geen invulling is
gegeven. Heeft iemand nog een zinvol idee?

• Riolering. Wanneer wordt de riolering in onze wijk vervangen? Dat staat nog steeds
gepland voor 2005. Wij houden u op de hoogte.

Woningen:
• In 2003 zijn er geen activiteiten ontplooid met betrekking tot woningen, omdat deze

werkgroep eigenlijk niet bemenst was in 2003.

Sport en spel :
• In september 2003 is de Koningshof-trimloop gehouden (met 35 kinderen en bijna 100

volwassenen). In maart 2003 is er een volleybaltoernooi gehouden. Deze activiteiten
zullen ook in 2004 georganiseerd worden.

Materiaalbeheer:
• Nieuwe ruimte voor materiaalbeheer. We zijn momenteel nog in overleg met de

gemeente over een nieuwe ruimte voor materiaalbeheer. We willen graag verhuizen naar
een andere ruimte in de parkeergarage onder het Baken, dat momenteel als kruipruimte
dient. De vraag is of de ruimte als berging aangemerkt kan worden.

• Aanhangwagen. We hebben inmiddels weer een aanhangwagen die gehuurd kan
worden.
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PC-contact:
• Deze activiteit loopt. In 2003 zijn de nodige bijeenkomsten georganiseerd. Voor de

eerste helft van 2004 zijn inmiddels ook al data vastgelegd.

Internet-site:
• Onze internet-site (www.wijk-koningshof.nl) trachten we zo up-to-date mogelijk te

houden. In het afgelopen jaar viel er relatief weinig te melden. Op de website is ook een
forum, waar mensen zelf berichten kunnen plaatsen of kunnen discussiëren met anderen.

• Omdat Jochen stopt met zijn werkzaamheden voor de bewonersvereniging, dient een
andere internet-site-beheerder gevonden te worden.

7. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden

• Jochen Lehmann (voorzitter werkgroep Wijkblad van werkgroep Internet-site) treedt af
en is niet herkiesbaar. Er heeft zich een nieuw redactieteam gemeld voor het wijkblad,
namelijk Xander Valkenburg, Roos Baptist, Leo Donck en Jos Verbeek. Tevens is Anja
Brand bereid mee te werken aan de lay-out van het wijkblad. Xander Valkenburg heeft
zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de werkgroep Wijkblad. De
vergadering gaat akkoord met de benoeming van Xander.

• Jochen wordt bedankt voor al zijn inspanningen voor de bewonersvereniging. Jochen is
zeer actief geweest voor onze vereniging. Niet alleen heeft hij het wijkblad in een
vernieuwd jasje gestoken, maar ook heeft hij onze vereniging op het internet gezet, door
een mooie internet-site te maken. Verder was Jochen ook op tal van andere fronten actief
binnen onze vereniging, zoals bij de PC-contact-avonden. Voor al zijn inspanningen
voor de vereniging wordt aan Jochen een cadeau overhandigd. Joop van Daatselaar
bedankt Jochen voor de prettige samenwerking bij de werkgroep Internet-site.

8. Rondvraag
• Wijkfeest. Er wordt gevraagd of een “kleinschaliger” wijkfeest wellicht een goed idee is.

Te denken valt aan een barbecue voor het Baken. We zullen er over nadenken.
• Papiercontainerdienst. Leo Donck vraagt of er nog vrijwilligers zijn voor de

papiercontainerdienst.
• Kapitaal van de vereniging. Er wordt opgemerkt dat er een regel is die stelt dat de

reserve van een vereniging in de orde van de jaaromzet zou moeten zijn. Voor de
bewonersvereniging is dit van toepassing! Het bestuur meldt dat zij toch wel graag (een
deel van) het kapitaal willen besteden, zodra daarvoor een zinvolle besteding is
gevonden.

• Cursussen Engels en Frans. Er wordt aandacht gevraagd voor de cursussen Engels en
Frans die dit jaar weer georganiseerd worden (zie de aankondiging in het wijkblad van
april 2004).

9. Sluiting

• De vergadering wordt afgesloten om 21.30 uur, waarna de wijnproefavond door Slijterij
& Wijnhandel “De Helm” begint.


