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1. Opening en mededelingen

De secretaris opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 15 aanwezigen van harte welkom.

Het  afgelopen  jaar,  wat  ons  26ste  verenigingsjaar  is  geweest,  is  rustig  verlopen.  De  zaken  die
gespeeld hebben of nog spelen, zullen tijdens de vergadering bij de andere agendapunten aan de
orde komen. Het toeval wil dat uitgerekend vandaag (14 april) met de aanleg van de skatebaan
begonnen wordt. Enkele jaren geleden was dit een heikel onderwerp in onze wijk. De skatebaan
wordt aangelegd op het grasveld bij de Ontmoetingskerk.

Er is een bericht van verhindering ontvangen van Jos Verbeek.

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2004

Het  verslag  van  de  vorige  Algemene  Ledenvergadering wordt  doorgenomen.  De  volgende
toelichting wordt gegeven op het verslag van 2004:

· Leefbaarheidsonderzoek.  In het verslag wordt  ingegaan op het  leefbaarheidsonderzoek
dat  de  gemeente  in  2003  heeft  laten  uitvoeren.  Opgemerkt  wordt  dat  in  2005  dit
onderzoek wederom gehouden zal worden.

· Veel geld  in kas en voorstel tot besteding. Dit onderwerp is nog steeds actueel, ook al
omdat  de  kosten  voor  onze  nieuwe  ruimte  voor  materiaalbeheer  mee  lijken  te  vallen.
Het bestuur belooft uiterlijk bij de Algemene Ledenvergadering in 2006 daadwerkelijk
met een voorstel tot besteding te komen.

· Wijkwandeling.  Een  wijkwandeling  is  al  enige  tijd  niet  meer  gehouden.  Wel  is  er
regelmatig contact met de gemeente over zaken of problemen die in de wijk spelen.

· Wijkbudget. Dit budget is komen te vervallen.
· Hondenpoep en  kattenpoepbeleid.  Hierover  is  contact  geweest  met  de  gemeente.  De

gemeente heeft echter geen budget beschikbaar gesteld voor dit onderwerp, waardoor er
niets gebeurt.

· Wijkfeest. Vanwege een gebrek aan vrijwilligers, en dat na een aantal oproepen  in het
wijkblad,  is  vorig  jaar  besloten  geen  wijkfeest  te  organiseren  vanwege  ons  25jarig
bestaan.

· Bestaansrecht  van  de  vereniging? In  de  vergadering  wordt  gevraagd  naar  het
bestaansrecht van onze vereniging, wat bij vorige jaarvergaderingen ook al aan de orde
is gekomen. Materiaalbeheer, Sport & Spel en wijkontwikkeling zijn eigenlijk de enige
activiteiten van de Bewonersvereniging. Uit de wijk komen heel weinig reacties. Wat is
dan het bestaansrecht van de vereniging? En wat gebeurt er met al dat geld?

Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester over 2004 en begroting voor 2005
In  het  wijkblad  van  april  2005  is  opgenomen  de  “staat  van  baten  en  lasten  over  2004”  (van
1 januari  t/m  31 december),  de  “begroting  voor  2005”  en  een  toelichting  op  de  financiële
jaarstukken. De volgende vragen worden gesteld:

· Begroting  voor materiaalbeheer. Waarom  is deze post  zo hoog? Dit komt omdat nog
niet duidelijk was (bij het opstellen van de begroting) wat de kosten waren voor onze
nieuwe ruimte voor materiaalbeheer. Inmiddels lijkt het erop dat deze kosten mee zullen
vallen.
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· Advertenties in wijkblad. De inkomsten zijn hoger, omdat er vier edities verschijnen. De
afgelopen  jaren  verschenen  er  drie  edities.  Bovendien  zijn  de  advertentietarieven  iets
hoger dan in 2003.

· Subsidie door de gemeente. De gemeente geeft subsidie aan iedere bewonersvereniging,
mits  die  voldoende  leden  heeft.  Het  basisbedrag  is  €300,.  Voor  ieder  lid  komt  daar
€2,50  bij.  Het  kassaldo  van  de  verenigingen  speelt  vooralsnog  geen  rol  bij  de
subsidietoekenning.

· Kosten voor de nieuwe ruimte voor materiaalbeheer. Het huren van een ruimte  in het
Spelotheek gebouw  is  financieel niet haalbaar. De gemeente ontvangt  jaarlijks enige
duizenden  euro’s  van  de  muzikanten  die  gebruik  maken  van  de  Spelotheek.  Wij
mikken nu op extra parkeerplaatsen bij onze nieuwe ruimte (zie ook agendapunt 7 van
dit  verslag).  Wij  verwachten  de  “normale”  huurprijzen  voor  deze  parkeerplaatsen  te
moeten betalen.

Het financiële verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd.

4a. Verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en heeft met tevredenheid geconstateerd dat de
penningmeester de in de afgelopen jaren ontwikkelde “gedragslijn” ook in 2004 heeft nageleefd.

De kascommissie heeft de volgende opmerkingen en aanbevelingen ten aanzien van de gevoerde
administratie:

· De  kascommissie  kon  niet  vaststellen  of  het  kassaldo  van  materiaalbeheer  €151,17
bedroeg op 31 december 2004.

· De  factuur  voor  de  nieuwe  ruimte  voor  materiaalbeheer  (à  €1319,70)  is  nog  niet
ontvangen.

· De kosten voor het drukken van de omslagen van het wijkblad komen volledig ten laste
van 2004, terwijl het aantal omslagen voldoende is voor alle edities van 2004 en 2005.

· Het vermogen van de vereniging staat op betaal en spaarrekeningen. Aanbevolen wordt
lucratievere spaarvormen te zoeken (bijvoorbeeld een internetspaarrekening).

Op  grond  van  haar  bevindingen  stelt  de  kascommissie  voor  de  penningmeester  decharge  te
verlenen  voor  het  gevoerde  financiële  beleid  in  het  afgelopen  boekjaar.  De  vergadering  gaat
akkoord.

4b.  Verkiezing van de kascommissie
Omdat er geen nieuwe kandidaten zijn, wordt besloten de samenstelling van de kascommissie te
handhaven  .  Voor  het  lopende  boekjaar  bestaat  de  kascommissie  derhalve  uit  de  heren
Hoogland, Van den Eijnden en Wiertz.

5. Vaststellen contributie 2005

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. Dit betekent dat de contributie voor 2005
€6, bedraagt. De vergadering gaat akkoord.

· Contributie  in  2006?  Wat  wordt  de  contributie  in  2006?  Aan  het  bestuur  wordt
gevraagd dit voorstel in 2006 te onderbouwen.

· Per lid of per huishouden? De contributie is per huishouden. Dit betekent bijvoorbeeld
dat  andere  inwonenden  dan  het  ingeschreven  lid  ook  spullen  kunnen  huren  bij  ons
materiaalbeheer.



Bewonersvereniging Koningshof

6. Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Op de website (www.wijkkoningshof.nl) staat een aangepast Huishoudelijk Reglement, dat het
bestuur in deze vergadering in stemming zou willen brengen. Het document met een toelichting
op de wijzigingen ontbreekt op de website.

De vergadering vindt het Huishoudelijk Reglement  tamelijk vaag en soms niet eenduidig. Het
bestuur  stelt  dat  in  het  aangepaste  Huishoudelijk  Reglement  voornamelijk  enkele  zinnen  zijn
toegevoegd.  Alleen  de  meest  in  het  oog  springende  (c.q.  ouderwetse)  taalconstructies  zijn
aangepast. Afgesproken wordt het Huishoudelijk Reglement binnenkort met elkaar te bespreken.
Er zal een afspraak gemaakt worden met Jan van den Eijnden. Dit betekent dat het aangepaste
Huishoudelijk Reglement niet in deze ledenvergadering in stemming wordt gebracht, maar pas
bij de ledenvergadering van 2006.

7. Toelichting werkzaamheden werkgroepen

Redactie:
· Wijkblad. Het wijkblad is in het afgelopen jaar geheel vernieuwd, inclusief nieuw logo.

Per jaar verschijnen er vier edities. Ook zijn de advertenties aangepast. Er zijn voor de
komende twee jaar (acht edities) omslagen gedrukt, wat de kosten enigszins reduceert.
In de laatste editie (april 2005) waren er wat problemen met de layout. Door het kopij
voortaan op A4 (i.p.v. A5) formaat aan te leveren, treedt dit hopelijk niet meer op.

· Vaste  indeling  wijkblad.  Er  is  gevraagd  om  een  vaste  rubriek  in  het  wijkblad,  met
bijvoorbeeld de openings en sluitingstijden van de container en de contracten met de
CVmonteur, de schoorsteenveger en de glazenwasser.

Wijkontwikkeling & Milieu:
· Riolering en herinrichting van de wijk. Dit zal  in acht fasen worden uitgevoerd en zal

zo’n  4  à  5  jaar  duren.  De  start  is  in  mei  2005,  waarbij  aan  het  einde  van  de
Delflanddreef  begonnen  zal  worden  (aan  de  oostzijde).  Vanwege  de  financiële
problemen van de gemeente zal de herinrichting sober worden uitgevoerd.

· Wijkwandeling. Er is behoefte aan een wijkwandeling met de gemeente, om de (grote en
kleine) problemen in de wijk weer enige aandacht te geven.

· Vrachtverkeer  in  de  wijk.  Soms  worden  er  (te)  grote  verachtauto’s  in  de  wijk
geconstateerd,  die  dan  problemen  hebben  met  onze  bochtige  straten.  Mogen  grote
vrachtauto’s wel door onze wijk rijden?

· Containerreiniger.  Kan  de  Bewonersvereniging  met  een  containerreinigingsbedrijf
contact opnemen en wellicht korting bedingen?

· Deursloten. Is het wellicht een idee een actie voor deursloten te organiseren?
· Keizershof.  Hoe  zit  het  met  Keizershof?  Als  Bewonersvereniging  volgen  we  de

ontwikkelingen. Zo  hebben  we  in de gaten gehouden of het nu doodlopende gedeelte
van de Europalaan als verbindingsweg met Keizershof gebruikt zou gaan worden. Dit is
echter niet het geval.

Sport en spel :
· Koningshoftrimloop  en  volleybaltoernooi.  In  september  2004  is  de  Koningshof

trimloop  gehouden.  De  opkomst  was  door  het  slechte  weer  helaas  minder  dan  in
voorgaande jaren. In maart 2004 is er een volleybaltoernooi gehouden. Deze activiteiten
zullen ook in 2005 georganiseerd worden.

· Jeugdvolleybal.  Uit  de  vergadering  komt  het  idee  een  jeugdvolleybalavond  te
organiseren. In het wijkblad zal een oproep geplaatst worden om de interesse te peilen.

· Hobby’s. Uit de vergadering komt het idee in het wijkblad een oproep te plaatsen voor
hobby’s in de wijk. Wellicht zijn er mensen met dezelfde hobby’s. Jan Deenik en Erik
de Goede zullen een stukje schrijven voor het volgende wijkblad.



Bewonersvereniging Koningshof

Woningen:
· In  2004  zijn  er  geen  activiteiten  ontplooid  met  betrekking  tot  woningen,  omdat  deze

werkgroep niet bemenst was in 2004.

Materiaalbeheer:
· Nieuwe  ruimte  voor  materiaalbeheer.  De  nieuwe  ruimte  voor  materiaalbeheer  in  de

parkeergarage onder Het Baken is klaar. Deze ruimte dient alleen als opslag. Een ruimte
in  de  Spelotheek  (voor  onze  administratie  en  reparaties)  gaat  niet  door.  Met  de
gemeente  wordt  momenteel  gezocht  naar  een  andere  oplossing.  Zo  hebben  we
voorgesteld  de  parkeerplaatsen  die  naast  onze  nieuwe  ruimte  liggen  hiervoor  te
gebruiken.

· Buitensteiger.  Sinds  kort  hebben  we  een  buitensteiger  in  de  verhuur.  Er  zal  een
aanhangwagen  gemaakt  worden  om  deze  steiger  te  kunnen  vervoeren.  De
aansprakelijkheid  is  overigens  volledig  voor  de  huurder  van  de  steiger,  die  hiervoor
moet tekenen.

· Papiercontainer.  De  papiercontainer  wordt  sinds  enkele  weken  twee  keer  per  week
gewisseld (in principe op maandag en vrijdag), in plaats van één keer. De “papierchaos”
voor de (volle) container komt hierdoor hopelijk niet meer voor.

PCcontact:
· In  2004  zijn  er  drie  bijeenkomsten  georganiseerd,  die  redelijk  succesvol  waren.  De

opkomst  hangt  af  van  het  onderwerp  en  van  de  spreker.  In  2005  zullen  weer  enige
bijeenkomsten georganiseerd worden.

Internetsite:
· Onze website  (www.wijkkoningshof.nl)  is evenals het wijkblad vernieuwd. Wel dient

het archief nog aangevuld te worden en zijn de links nog niet allemaal actief.
· Fotowedstrijd. In het wijkblad van april 2005 stond een oproep voor foto’s uit de wijk.

Deze zullen op onze website gezet worden, wat voor aan aantal foto’s al is gebeurd.

8. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden

· Xander Valkenburg  (voorzitter werkgroep Redactie Wijkblad en  Internetsite)  treedt af
en  is niet  herkiesbaar.  Jos Verbeek heeft  zich kandidaat  gesteld voor  deze  functie. Er
hebben  zich  geen  andere  kandidaten  gemeld  bij  de  secretaris.  De  vergadering  gaat
akkoord met de benoeming van Jos.

· Xander  blijft  zijn  werkzaamheden  bij  de  redactie  voortzetten,  maar  draagt  het
“voorzitterstokje”  over  aan  Jos,  die  het  afgelopen  jaar  ook  al  deel  uitmaakte  van  de
redactie.

9. Rondvraag
· Pieter  Kuip.  Onze  erelid  Pieter  Kuip  kampt  met  een  verslechterende  gezondheid.  Hij

verblijft momenteel in het verzorgingshuis Veenhage te Nootdorp. De vergadering stelt
voor hem iets te sturen, waar het bestuur graag mee akkoord gaat.

· W.  Alexanderlaan.  Er  is  onduidelijkheid  of  deze  straat  nu  wel  of  niet  de  wijk
Koningshof hoort. Het bestuur zal dit uitzoeken.

10. Sluiting

· De vergadering wordt afgesloten om 22.00 uur, waarna een informele borrel gehouden
wordt in de kantine van Het Baken.


