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Verslag Algemene Ledenvergadering
bewonersvereniging Koningshof d.d. 25 april 2006

1. Opening en mededelingen

De secretaris opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 20 aanwezigen van harte welkom. Er
wordt medegedeeld dat agendapunt 6 van de (aanpassing Huishoudelijk reglement) komt te
vervallen, omdat de te bespreken versie niet op de website is gezet.

In het afgelopen jaar, wat ons 27ste verenigingsjaar is geweest, is ons materiaalbeheer verhuisd
naar een andere ruimte in de parkeergarage van het Baken. We hebben nu een prachtige ruimte.
Verder was er de nodige aandacht voor onderwerpen zoals de herinrichting van de wijk, de start
van de wijk Keijzershof en de verkeersveiligheid. In 2005 zijn wederom een volleybaltoernooi en
de Koningshof trimloop georganiseerd. De twee oud papiercontainers voldoen aan de behoefte en
zitten wekelijks vol. Verder zijn er de nodige personele wijzigingen binnen onze
bewonersvereniging, dat bij agendapunt 8 behandeld zal worden.

Tijdens de vergadering wordt met behulp van onze beamer op een scherm extra informatie
getoond bij de te bespreken agendapunten. Na afloop van de vergadering is er een wijnproefavond
met Koos en Rita Vonk.

Jan van den Eijnden is verhinderd.

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2005

Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering wordt doorgenomen. Er zijn geen
opmerkingen. Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering wordt derhalve
goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester over 2005 en begroting voor 2006
In het wijkblad van april 2006 is opgenomen de “staat van baten en lasten over 2005” (van
1 januari t/m 31 december), de “begroting voor 2006” en een uitgebreide toelichting op de
financiële jaarstukken. De belangrijkste wijziging is dat er in de balans voor € 10.000,- aan
bestemmingsreserves (voor wijkontwikkeling en een wijkfeest) is opgenomen. Hierdoor blijven we
in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente.

De kascommissie heeft enkele vragen die bij het volgende agendapunt beschreven zullen worden.
Verder zijn er geen vragen. 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 2005 heeft nageleefd. De
kascommissie heeft echter wel de nodige vragen en opmerkingen. De kascommissie heeft een
document opgesteld dat aan de aanwezigen wordt uitgereikt. Hierin staan de volgende
opmerkingen en aanbevelingen van de kascommissie over de gevoerde financiële administratie:

De kascommissie kon niet vaststellen noch herleiden of het kassaldo van materiaalbeheer
op 31 december 2005 daadwerkelijk € 262,29 bedroeg Dit verontrust de kascommissie.
De kascommissie stelt voor een deel van de administratie van het materiaalbeheer uit
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handen te geven. Het Bestuur antwoordt dat ze dit voorstel in beraad zullen nemen en bij
de eerstvolgende bestuursvergadering zullen bespreken.
Bij de uitgaven is een post van € 2484,16 opgevoerd voor de aanschaf van een laptop en
een beamer. Deze post was niet in de begroting opgenomen. Bovendien vindt de
kascommissie de aanschaf duur. Het bestuur antwoordt dat dit een essentiële investering
was. Bij de PC-contactavonden traden er regelmatig problemen op bij het gebruik van
eigen hardware. Met een beamer kunnen betere presentaties gegeven worden.
De laptop en de beamer zijn niet verzekerd. Het bestuur zegt toe dit te regelen.
De kascommissie heeft moeite met het hoge bedrag voor de bestemmingsreserve voor
wijkontwikkeling (namelijk € 7.000,-). De kascommissie is bezorgd dat we deze
voorzieningen kwijtraken als ze niet besteed worden. Het bestuur antwoordt dat ze deze
zorg niet deelt. Het blijft een reservering van de bewonersvereniging, waardoor
bijvoorbeeld de gemeente niet kan bepalen hoe het geld besteed gaat worden.
De kascommissie heeft geconstateerd dat één van de adverteerders niet betaalt en
adviseert het bestuur de advertentie met onmiddellijke ingang te stoppen. Het bestuur zegt
dit toe.
De kascommissie constateert dat het wijkblad wederom duurder is geworden. Afgezet
tegen de advertentie-inkomsten betekent dit een behoorlijke aanslag op de financiën van
de bewonersvereniging. Het bestuur beaamt dit. In 2005 zijn dikke wijkbladen uitgegeven
(gemiddeld zo’n 20 pagina’s dikker dan in 2004), wat per wijkblad zo’n € 400,- aan extra
kosten met zich mee bracht. Anderzijds ontvangen we veel complimenten over ons
wijkblad, waardoor we eigenlijk niet op de omvang willen bezuinigen. Wel is het zo dat
de wijkbladen niet dikker zullen worden dan ze nu al zijn (zo’n 50 pagina’s).

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
De kascommissie deelt mede dat Jan van den Eijnden eind 2005 zal verhuizen uit Pijnacker,
waardoor hij niet langer beschikbaar kan zijn voor de kascommissie. In de vergadering meldt
niemand zich als nieuwe kandidaat. Eep van Dijk meldt dat iemand die niet aanwezig is, zich
kandidaat heeft gesteld voor de kascommissie. Er wordt afgesproken dat het bestuur deze persoon
zal benaderen voor de kascommissie.

Toevoeging van het bestuur: Na de Algemene Ledenvergadering bleek dat Jan van den Eijnden
niet in 2005 zal verhuizen uit Pijnacker. Dit was dus gebaseerd op een misverstand. Derhalve stelt
het bestuur voor de kascommissie ongewijzigd te laten. Dit betekent dat voor het komende
boekjaar de kascommissie ook zal bestaan uit de heren Hoogland, Van den Eijnden en Wiertz.

5. Vaststellen contributie 2006

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. Dit betekent dat de contributie voor 2006 €
6,- bedraagt. De vergadering gaat akkoord.
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6. Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Het aangepaste Huishoudelijk Reglement, dat het bestuur in deze vergadering in stemming had
willen brengen, is niet op onze website geplaatst. (NB. Wij hebben problemen met onze website,
zie agendapunt 7). Hierdoor hebben onze leden niet de gelegenheid gehad de aangepaste versie te
bestuderen. Het bestuur heeft daarom besloten deze nieuwe versie niet in deze Algemene
Ledenvergadering te bespreken (en vervolgens in stemming te brengen). Dit onderwerp wordt
doorgeschoven naar de Algemene Ledenvergadering in 2007.

7. Toelichting werkzaamheden werkgroepen

Redactie:
Wijkblad. De wijkbladen waren vorig jaar behoorlijk dikke edities. Er was steeds
voldoende kopij. Xander Valkenburg is eind 2005 teruggetreden uit de redactie. Xander
heeft een attentie ontvangen voor al zijn werkzaamheden. Zorgpunt is dat de redactie
slechts uit twee personen bestaat, waarbij slechts één persoon (Jos) zich met de inhoud
van het wijkblad bezig houdt. De ander (Leo) richt zich met name op de adverteerders.

Wijkontwikkeling & Milieu:
Riolering en herinrichting van de wijk. De eerste fase is in 2005 uitgevoerd en heeft te
lang geduurd. De tweede fase start in september 2006. Dit betreft het gebied aan de
oostzijde van de Delflanddreef dat in de eerste fase niet aan bod is gekomen. Momenteel
werkt de gemeente aan de definitieve invulling van de tweede fase. Voorgesteld wordt de
tekeningen van de definitieve plannen op onze website te zetten. De werkgroep die zich
met dit onderwerp bezig houdt, bestaat uit 12 personen. De werkgroep overlegt
regelmatig met de gemeente, wat in een goede sfeer plaatsvindt.
Groen in de wijk. Er is regelmatig contact met de gemeente over het groen in onze wijk
en over andere zaken die in de wijk spelen.
Klankbordgroep Keizershof. De klankbordgroep Keizershof is in 2005 opgestart en is in
gesprek met de gemeente over de invulling van de wijk Keizershof. Regelmatig vindt er
overleg plaats. In 2006 dient er een definitief plan te komen voor de invulling van de wijk
Keizershof.

Sport en spel :
Koningshof-trimloop en volleybaltoernooi. In september 2005 is de Koningshof-trimloop
gehouden. De opkomst viel wat tegen (ongeveer 100 deelnemers). In maart 2006 is er een
volleybaltoernooi gehouden. Verder wordt er wekelijks gevolleybald en gebadmintond in
het Baken. De belangstelling loopt helaas wat terug.

Materiaalbeheer:
Nieuwe ruimte voor materiaalbeheer. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 7 januari is
onze nieuwe ruimte voor materiaalbeheer in gebruik genomen. Alles loopt momenteel
voorspoedig. De drukke periode komt er weer aan.

PC-contact:
Bij de laatste drie bijeenkomsten was er meer belangstelling dan voorheen. Op 23 mei a.s.
is de volgende bijeenkomst gepland. Rita van Dijk bedankt de PC-contact werkgroepleden
voor de hulp in de afgelopen jaren.
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Internetsite:
We hebben momenteel problemen net onze website.We hebben niemand die goed overweg
kan met onze website. Er wordt gedacht aan een nieuwe opzet. Op korte termijn dient
hierover iets beslist te worden.

Oranjefeest:
Op 24 juni a.s. zal er een Oranjefeest gehouden worden. Dit feest is bedoeld voor de
jeugd (6 t/m 12 jaar) en wordt gehouden op het grasveld bij de scholen. Het feest staat in
het teken van het WK voetbal. De organisatoren zijn een groep van vrijwilligers die in de
afgelopen jaren ook het Halloweenfeest georganiseerd hebben.

8. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden

Eep van Dijk (penningmeester) treedt af en is niet herkiesbaar. Eep en Rita gaan
binnenkort verhuizen naar het oosten van het land. Jan Zijp 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 Jan als penningmeester van onze
bewonersvereniging.
Rita van Dijk (voorzitter werkgroep PC-contact) treedt af en is niet herkiesbaar. Kees
van Luttervelt 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
Kees.
Harry Junggeburt heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter. Het bestuur
draagt Harry voor als nieuwe voorzitter en de vergadering gaat akkoord.

De vergadering is verheugd dat drie personen zich beschikbaar hebben gesteld voor een
bestuursfunctie.

Erelidmaatschap Eep van Dijk:
Eep is meer dan 12,5 jaar penningmeester geweest van onze bewonersvereniging. Daarnaast is hij
bij tal van andere activiteiten betrokken geweest. Het bestuurt stelt de vergadering voor Eep tot
erelid te benoemen. De vergadering gaat van harte akkoord met dit voorstel.

Rita en Eep worden bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren voor onze vereniging. Als dank
krijgen Rita en Eep een attentie aangeboden. In zijn dankwoord merkt Eep o.a. op dat goede en
slechte tijden heeft meegemaakt met de bewonersvereniging. Hij wenst de vereniging het allerbeste
toe.

Ereleden
Een van de aanwezigen meldt dat één van onze ereleden, te weten Frits Gossens, vorig jaar
overleden is. Het bestuur was hier niet van op de hoogste. Ons andere erelid (Pieter Kuip) kampt
met een slechte gezondheid en verblijft in het verzorgingshuis Veenhage te Nootdorp.

9. Rondvraag
Beamer. Kees van Luttervelt meldt dat op telefonische aanvraag de beamer uitgeleend
kan worden.
Verzekeren van laptop en beamer. Esther Mansveld meldt dat een laptop en beamer
verzekerd kunnen worden tegen 6% van de aankoopsom. Zij zegt toe informatie toe te
sturen aan het bestuur.

10. Sluiting

De vergadering wordt afgesloten om 21.30 uur, waarna het wijnproeven onder leiding
van Koos en Rita Vonk kan beginnen.


