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Verslag Algemene Ledenvergadering 

Bewonersvereniging Koningshof op 15 april 2014 
 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Meindert Wiersma opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 24 aanwezige 

leden van harte welkom. Onze wijkmanager Kees Konings van de gemeente Pijnacker-

Nootdorp is ook aanwezig. Er is een bericht van verhindering ontvangen van 

wijkwethouder José van Egmond en van Anneke Haak. Na afloop van de vergadering zal Cees 

van der Ende een presentatie geven over ‘hartveilig wonen’. 

 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 2013 

Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering (zie www.wijk-

koningshof.nl/archief.html) wordt doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen over het verslag. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Financieel verslag over 2013 

Penningmeester Wim Langelaan geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een 

toelichting op de financiële cijfers van 2013. De belangrijkste inkomsten en uitgaven worden in 

een taartdiagram gepresenteerd. Over het boekjaar 2013 is er een financieel overschot van 

€ 263,-. Financieel staan wij er goed voor. In 2013 is het ledenaantalrecord weer gebroken. 

Inmiddels hebben wij 696 leden. Het jaarlijks uitdelen van een gadget helpt hierbij flink. 

 

 

4a. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en is verheugd dat de penningmeester ook in 

2013 een solide beleid heeft gevoerd. De boekhouding is helder en daardoor eenvoudig te 

controleren. De administratie geeft een getrouw beeld van de financiële positie van de 

vereniging. Er zijn geen aanbevelingen. 

 

Op grond van haar bevindingen stelt de kascommissie voor het bestuur decharge te verlenen 

voor het gevoerde financiële beleid in het afgelopen boekjaar. De vergadering gaat akkoord. 

 

4b. Verkiezing van de kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Sjef Kickken, Henri Lansink en Eric van Broekhoven. Volgens ons 

huishoudelijk reglement treedt ieder jaar het langstzittende kascommissielid af. Dat is Eric, die 

drie jaar in de kascommissie heeft gezeten. In de vergadering stelt Adrie Wijsman zich 

beschikbaar als kascommissielid. De vergadering gaat akkoord, waardoor de kascommissie 

weer compleet is. Bij verhindering van een van de kascommissieleden mag het bestuur een van 

de ‘reserveleden’ vragen om deel te nemen aan de kascommissie. 

 

5. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden 

Voorzitter Meindert Wiersma treedt af en is niet herkiesbaar, omdat hij verhuisd is naar een 

woning buiten onze wijk. Het bestuur stelt voor Herman Stikkel te benoemen tot voorzitter. De 

vergadering gaat unaniem akkoord. Herman stelt zich voor aan de aanwezigen en bedankt 

Meindert voor als zijn werk voor de bewonersvereniging. Namens het bestuur bedankt Erik 

Meindert voor zijn inzet als voorzitter in de afgelopen vier jaar. Hij toonde zich een prima 

woordvoerder van onze vereniging bij gelegenheden zoals het wijkfeest in 2013, 

vrijwilligersavonden en bijeenkomsten in het gemeentehuis. Daarnaast zorgde Meindert voor 

veel gezelligheid binnen de vereniging. Als dank wordt hem een cadeaubon overhandigd. 

Angelique Sörensen (redactie) treedt ook af en is niet herkiesbaar. Angelique was betrokken bij 

de redactie. Zij is niet aanwezig bij de ledenvergadering, waardoor het cadeau bij haar thuis 

gebracht zal worden. 

http://www.wijk-koningshof.nl/archief.html
http://www.wijk-koningshof.nl/archief.html
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Vrijwilligers 

Het bestuur meldt dat zij extra handjes goed kan gebruiken. In het wijkblad van maart is daarom 

ook een oproep naar extra vrijwilligers gedaan. In het bijzonder zoeken wij iemand voor de 

ledenadministratie, omdat onze penningmeester Wim een andere baan heeft en deze 

dubbelfunctie niet langer kan uitvoeren. Tot nu toe heeft niemand zich hiervoor gemeld. Het 

bestuur zal verder zoeken naar een opvolger. Zo zal op de vacaturebank van het 

Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp een vacature geplaatst worden. 

Ook voor andere functies kunnen wij extra vrijwilligers gebruiken. Uit de vergadering meldt 

Sjef Kickken zich hiervoor aan. Het bestuur is blij hiermee en zal met Sjef overleggen over een 

passende functie. 

 

6. Begroting 2014 

De begroting voor 2014 wordt toegelicht door penningmeester Wim Langelaan. Onder de 

aanname dat de contributie verhoogd wordt (zie agendapunt 7), is een begroting opgesteld voor 

2014 met een saldotekort van € 95,-. 

Zeer recent is duidelijk geworden dat de zaalhuur voor het sporten in Het Baken met 35% 

verhoogd is. Dit is nog niet verwerkt in de begroting. Met de sporters zal overleg worden hoe 

dit opgelost zal worden. Hierbij speelt dat de in 2013 de contributie voor het sporten al 

verhoogd is van € 70,- naar € 100,-, om deze activiteit in 2013 kostendekkend te maken. Uit de 

vergadering komt de suggestie om bij de gemeente na te vragen of in de komende jaren de 

kosten voor zaalhuur verder zullen toenemen. Dan kan dit in toekomstige begrotingen worden 

meegenomen. Het bestuur zal deze goede suggestie opvolgen. 

Uit de vergadering wordt het verzoek gedaan voortaan ook de begroting van het afgelopen jaar 

te tonen. Dan kunnen de daadwerkelijke kosten hiermee vergeleken worden. De penningmeester 

zal deze suggestie meenemen. 

 

 
De penningmeester legt uit 

 

In de begroting wordt gesproken over een ‘bestemmingsreserve’ en een ‘egalisatiereserve’. 

Omdat wij vanaf 2015 geen subsidie meer zullen ontvangen, is het niet langer nodig 

bestemmingsreserves te hebben. De vergadering stelt voor dit voortaan ‘eigen vermogen’ te 

noemen. Er ontstaat enige discussie over de juiste terminologie. De vergadering stelt voor dat 

de penningmeester de gedane suggesties meeneemt bij het opstellen van de volgende begroting. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2014. 
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7. Vaststellen contributie 2014 

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2014 contributie te verhogen met € 1,50 vanwege de 

vermindering van de gemeentelijke subsidie. De vergadering gaat hiermee akkoord. De 

contributie bedraagt in 2014 daarom € 8,50 per jaar. Tevens kondigt het bestuur aan dat bij de 

algemene ledenvergadering in 2015 waarschijnlijk het voorstel gedaan zal worden de 

contributie naar € 10,- te verhogen. In 2015 ontvangen wij immers geen subsidie meer van de 

gemeente.  

 

 
Impressie ledenvergadering 

 

8. Werkzaamheden werkgroepen 

In het wijkblad van maart 2014 is een toelichting gegeven op de plannen van alle werkgroepen 

in 2013. Daarom worden deze plannen bij deze algemene ledenvergadering niet nogmaals 

toegelicht. Uit de vergadering komen de volgende opmerkingen: 

 

 Werkgroep ‘Herinrichting van de wijk fase 5’. Omdat de activiteiten al in het wijkblad 

zijn opgesomd, noemt Steven Duursma alleen de namen van de werkgroepleden. Naast 

Steven maken Paul van Winden, Paul Geluk, Henri Lansink en Piet Hoogland hiervan 

deel uit. 

 Wijktoezicht. Matthijs de Boer meldt dat twee personen gehoor hebben gegeven aan de 

oproep in het wijkblad om een keer als proef mee te lopen. In de vergadering wordt 

gevraagd wat wijkcontact precies inhoudt. Dit wordt toegelicht. Tevens zullen wij deze 

informatie op onze website zetten. Overigens kunnen personen die niet meedoen aan 

wijktoezicht ook onveilige situaties in de wijk melden aan de politie (0900-8844). 

 Wijkactie voor het vervangen van dakbedekking. De oproep in het wijkblad om 

hiervoor de interesse te peilen, heeft veel respons opgeleverd. Momenteel hebben dertig 

personen aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Het is dus zeer waarschijnlijk dat 

hiervoor een wijkactie opgestart zal worden. Paul Geluk trekt dit onderwerp. 

 Materiaalbeheer. Dit loopt prima. Op de maandagavond kunnen wij een extra 

vrijwilliger goed gebruiken. Geïnteresseerden worden gevraagd zich bij het bestuur te 

melden. Wij zullen hiervoor een advertentie plaatsen op de vacaturebank van het 

Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp. 

 Halloween. Ook dit jaar zal er een Halloweenfeest georganiseerd worden. De 

voorbereidingen zijn al in volle gang. 
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 Grondwateroverlast. Op tal van plaatsen in de wijk is er sprake van overlast (en soms 

zelfs stank) door het grondwater. Door Erik de Goede is hierover een presentatie 

voorbereid, maar er is geen tijd om de presentatie te geven. Met een 

softwareprogramma is een extreme wolkbreuk in Pijnacker gesimuleerd. De 

hoofdconclusie is dat Koningshof lager ligt dan de andere wijken in Pijnacker (m.u.v. 

Rietlanden). Hierdoor is het aannemelijk dat onze wijk het eerste met 

grondwaterproblemen te maken krijgt. In de onderstaande figuur is te zien dat 

Koningshof (en daarna Klapwijk) als eerste vollopen met water; zie de met blauw 

gekleurde sloten in deze twee wijken. Dit zijn ook de twee wijken waar tot nu toe 

grondwateroverlast is opgetreden. Dit onderwerp zal in een ander kader (o.a. het 

volgende wijkblad) vervolgd worden. 

 

 

 
Illustratie van onderlopen van Koningshof en Klapwijk 

 

 

9. Rondvraag 

 Overleg met andere bewonersverenigingen. Inmiddels is er twee keer overlegd met de 

bewonersverenigingen in de kern van Pijnacker (Pijnacker-Noord, Klapwijk, Pijnacker-

Zuid en Koningshof). De recente gestarte bewonersvereniging Pijnacker-Zuid is een 

samenvoeging van wijkinitiatieven uit Tolhek en Keijzershof. Dit overleg wordt als 

bijzonder nuttig ervaren. Bij de volgende bijeenkomst worden ook de wijkwethouder en 

wijkmanager uitgenodigd. 

 Prijzenkast. Herman Stikkel toont met enige trots de bokaal die de bewonersvereniging 

bij het afgelopen Koningshof volleybaltoernooi heeft gewonnen. Hij vraagt of er 

hiervoor een prijzenkast is. Voorheen was er in Het Baken een prijzenkast, maar die is 

verdwenen. De bokaal zal daarom waarschijnlijk in onze ruimte voor het 

materiaalbeheer geplaatst worden. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en onze vrijwilligers voor de inzet in het afgelopen jaar en 

sluit om 21:40 uur de vergadering. Tot slot bedankt hij de bestuursleden en andere vrijwilligers 

voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. 

Hierna wordt er een presentatie gegeven door Cees van der Ende (zie volgende pagina). Na 

afloop hiervan was er in de kantine van Het Baken een informele borrel. 
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Presentatie ‘hartveilig wonen’ door Cees van der Ende 

Na de algemene ledenvergadering geeft Cees van der Ende een presentatie over ‘hartveilig 

wonen’. Bij deze presentatie is ook Nico Brandts aanwezig, die bij onze gemeente het 

aanspreekpunt is voor ‘hartveilig wonen’. 

 

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute hartstilstand. Dit komt 

altijd onverwacht en kan overal gebeuren. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen 

van levensbelang. Bij ‘Hartveilig wonen’ zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen 

te redden. Uit statistieken is bekend dat 10% van slachtoffers in voldoende mate herstelt na een 

reanimatie door een ambulancedienst. Dit is maar liefst 60% als er een vrijwilliger in de buurt 

was die met een Automatisch Externe Defibrillator (AED) getracht heeft de hartritmestoring te 

verhelpen! Een AED geeft het slachtoffer, indien nodig, een stroomstoot waardoor de circulatie 

weer hersteld kan worden. Het is dus belangrijk dat om zoveel mogelijk AED’s in onze wijk (en 

vlak daarbuiten) te hebben en zoveel mogelijk vrijwilligers die een AED kunnen bedienen. 

 

 

 
Presentatie door Cees van der Ende 

 

 

Cees van der Ende liet een film zien die toont hoe een vrijwilliger van ‘hartveilig wonen’ in de 

praktijk moet handelen. Hij probeert dit initiatief in zoveel mogelijk wijken in onze gemeente 

uit te rollen. In Oude Leede is dit al goed gelukt, want daar zijn momenteel 35 vrijwilligers! Na 

de presentatie was er een interessante discussie. 

 

Op de oproep in het wijkblad naar interesse voor ‘hartveilig wonen’ hebben zich inmiddels 

10 personen gemeld. Als bewonersvereniging Koningshof gaan wij nadenken hoe wij dit 

onderwerp verder zullen oppakken.  


