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Verslag algemene ledenvergadering 

bewonersvereniging Koningshof op 23 februari 2017 
 

 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Herman Stikkel opent om 20.00 uur de vergadering en heet de negentien aanwezige 

leden van harte welkom. Wijkmanager Kees Konings van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is 

ook aanwezig. Er zijn verhinderingen ontvangen van Steven Duursma, Matthijs de Boer, 

Paul Geluk, Martin van der Helm, Eric van Broekhoven en wijkwethouder José van Egmond. 

Bij de opening wordt stil gestaan bij het overlijden van ex-voorzitter Harry Junggeburt op 

13 september 2016. Van 2006 tot 2010 was Harry onze voorzitter. 

 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 2016 

Erik de Goede presenteert het ‘jaaroverzicht april 2016 – februari 2017’; zie http://www.wijk-

koningshof.nl/wp-content/uploads/2017/02/jaaroverzicht_2016-2.pdf. Ook in 2016 heeft de 

bewonersvereniging de nodige activiteiten georganiseerd. Daarnaast waren er nieuwe 

onderwerpen zoals het al dan niet verdwijnen van twee bruggetjes in onze wijk, de komst van 

statushouders in de wijk en de aanleg van een keervoorziening voor de RandstadRail ter hoogte 

van Koningshof. 

 

Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering (http://www.wijk-koningshof.nl/wp-

content/uploads/2017/01/notulen_ALV2016.pdf) wordt doorgenomen. Er zijn geen 

opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

Ruud Booms meldt dat hij het niet eens is met het besluit van de gemeente dat het bruggetje 

tussen Het Baken en de Binkhorst zal verdwijnen. Het bestuur antwoordt dat Steven Duursma 

namens ons hierover heeft ingesproken bij de gemeenteraad. Ons belangrijkste punt was dat 

omwonenden vooraf niet geïnformeerd waren over het voorstel om twee bruggetjes weg te 

halen. In tweede instantie hebben omwonenden alsnog de gelegenheid tot inspraak gekregen. 

Mede hierdoor is uiteindelijk besloten één van de twee bruggen te behouden. 

 

 
Impressie algemene ledenvergadering 
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3. Financieel verslag over 2016 

Het bestuur heeft twee weken voorafgaande aan een algemene ledenvergadering de financiële 

stukken aan de leden beschikbaar gesteld. Dit kon per e-mail opgevraagd worden bij de 

penningmeester. Bij de vorige algemene ledenvergadering was hierom gevraagd. 

 

Penningmeester Marijke Tetteroo geeft een toelichting op de financiële cijfers van 2016. Dit 

was een goed financieel jaar. Er was een saldo-overschot van € 1809,-, waarbij de uitkering door 

de verzekering van € 1428,- een rol speelde. Deze uitkering was om de schade van de inbraak 

bij ons materiaalbeheer te vergoeden. Het bestuur is erg tevreden over de coulante opstelling van 

onze verzekeraar bij de financiële afhandeling van de inbraak. 

 

Naar aanleiding van het financiële verslag wordt gevraagd naar de toekomstige oud 

papierinkomsten omdat wij te zijner tijd gaan ‘omgekeerd inzamelen’. Het bestuur antwoordt 

dat onze papiercontainer bij Het Baken blijft staan bij ‘omgekeerd inzamelen’. Wij hopen dat 

onze inwoners door blijven gaan met het oud papier en karton in onze container te deponeren. 

Daarnaast hebben de verenigingen in onze gemeente die oud papier inzamelen een 

garantieregeling bedongen, waardoor er tijdens de eerste drie jaar van ‘omgekeerd inzamelen’ 

geen vermindering van de inkomsten zal zijn. 

 

 

4a. Verslag van de kascommissie 

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

2016 een goed financieel beleid heeft gevoerd. Het financiële overzicht in de vorm van een 

Excel-file, dat ooit opgezet is door Wim Langelaan, ziet er mooi uit! De kascommissie heeft 

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 Ruud Booms, Wim Langelaan en Adrie Wijsman. De intentie is om 

ieder jaar het langst zittende lid te vervangen. Dat is Adri, die drie jaar in de kascommissie heeft 

gezeten. In de vergadering stelt Gerard Meijer zich beschikbaar als kascommissielid. De 

vergadering gaat akkoord. Gerard zal de plaats innemen van Adrie. Adrie wordt door de 

voorzitter bedankt voor zijn inzet in de afgelopen drie jaar. 

 

 

5. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden 

Voorzitter Herman Stikkel treedt af en is herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten gemeld 

voorafgaande aan de vergadering. Herman wordt onder applaus van de aanwezigen herkozen. 

 

 

6. Begroting 2017 

De begroting voor 2017 wordt toegelicht door penningmeester Marijke Tetteroo. De begroting 

bevat geen bijzonderheden en lijkt sterk op die van voorgaande jaren. Het bestuur verwacht dat 

2017 een budgetneutraal jaar zal worden. Er zijn geen vragen over de begroting. 

 

De vergadering gaat akkoord met de begroting. 

 

 

7. Vaststellen contributie 2017 

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord. De 

contributie bedraagt in 2017 dus € 10,-. 
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8. Werkzaamheden werkgroepen in 2017 

Door voorzitter Herman Stikkel wordt een toelichting gegeven op de plannen van de 

werkgroepen in 2017. Zo loopt fase 6 van de herinrichting van de wijk volgens planning. Op 

21 februari jl. was er een grote politieoefening om de oplettendheid van onze inwoners te testen 

bij inbraken. De respons uit onze wijk was prima! De oefening was in de omgeving van de 

Rivierenlaan. Daarbij is gebruik gemaakt van onze WhatsApp-groep Koningshof-West. In deze 

groep zitten 48 deelnemers, terwijl onze Koningshof-Oost WhatsApp-groep momenteel 

35 deelnemers telt. 

 

Sylvia van Reenen is alweer druk bezig met het halloweengriezelfeest. De werkgroep Jeugd zal 

dit jaar ook een paasactiviteit en een Sinterklaasactiviteit organiseren. 

 

Bij materiaalbeheer is Leo Donck gestopt en hebben wij een aantal nieuwe vrijwilligers weten te 

vinden. Het bestuur is erg verheugd dat hierdoor het materiaalbeheer voortgezet kan worden. 

Matthijs de Boer heeft een nieuw softwareprogramma voor de uitleen en verhuur van onze 

spullen van materiaalbeheer gemaakt. 

 

Ook dit jaar zullen er vier wijkbladen verschijnen, die tegenwoordig in kleur zijn. De 

aanwezigen (en de andere wijkbewoners) worden opgeroepen om foto’s van de wijk in te sturen. 

Daarnaast lopen er tal van andere activiteiten zoals het opknappen van de Klaproostunnel en het 

omgevingsoverleg over de toekomstige bewoning van ’t Hofland door statushouders en 

woningzoekenden. 
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9. Rondvraag 

 Heeft de bewonersvereniging al contact gehad met de statushouders die in het 

voormalige jeugdhonk wonen? Nee. Het contact met deze bewoners loopt in eerste 

instantie via Participe, die de vluchtelingenbegeleiding uitvoert. De Casa-school in 

Koningshof heeft al contact met deze familie gehad. Binnenkort zullen wij kennis 

maken met de leiding van de Casa-school en dan zal dit onderwerp vast ter sprake 

komen. In onze brief aan de gemeente van september vorig jaar hebben wij al 

aangeboden een spelletjesmiddag te organiseren voor de bewoners van ’t Hofland. 

 Wordt het wijkblad nog steeds een keer per jaar alleen onder de leden verspreid? Nee; 

dat hebben wij in het verleden weleens gedaan om het lidmaatschap extra te stimuleren. 

Dat is de laatste jaren niet echt nodig, omdat gelukkig een groot percentage van de 

huishoudens in onze wijk lid is, namelijk 70%! 

 Hoe zijn de informatieavonden over de bewoning van ’t Hofland door statushouders 

verlopen? Bij de informatieavonden zijn een groot aantal onderwerpen ingebracht. De 

meeste aandacht ging naar de veiligheid (zowel binnen als buiten ’t Hofland) en de 

samenstelling van de statushouders. Bij dit laatste is het verzoek om zo veel mogelijk 

gezinnen te plaatsen in ’t Hofland. Via het zogeheten omgevingsoverleg is de 

bewonersvereniging een van de vele organisaties die maandelijks door de gemeente 

bijgepraat wordt over dit onderwerp. 

 Hoe zit het met een Repair Café in Koningshof? Wij hebben samenwerking gezocht met 

het Repair Café in Pijnacker-Noord. Zij hebben daar een mooie ruimte in de basisschool 

De Schatkaart, waar ook een grote opslagruimte is. Personen uit Koningshof helpen mee 

bij het repareren van spullen bij de Repair Café-bijeenkomsten in Pijnacker-Noord. 

Bovendien is het Repair Café in Pijnacker-Noord van mening dat er maar plek is voor 

één Repair Café in Pijnacker. Mede daarom hebben wij voor een samenwerking 

gekozen met de bewonersvereniging in Pijnacker-Noord en komt er geen eigen Repair 

Café in Koningshof. 

 Hoe is het contact van de bewonersvereniging met de gemeente? Het bestuur antwoordt 

dat er op de verschillende niveaus een prima contact is met de gemeente. Dit loopt van 

de projecten (herinrichting fase 6, opknappen bosgebied Koningshof, geluidsoverlast 

Randstadrail, ...) tot en met de contacten met wijkmanager Kees Konings en 

wijkwethouder José van Egmond. 

 Wijkfeest in 2018. In 2018 bestaat de bewonersvereniging 40 jaar en zal dit met een 

lustrumfeest gevierd worden. Het bestuur doet een oproep om met ideeën te komen hoe 

dit lustrumfeest gevierd kan worden. 

 

 

10. Sluiting 

Aan het einde van de vergadering bedankt voorzitter Herman Stikkel Leo Donck voor zijn grote 

inzet in de afgelopen 33 jaar bij ons materiaalbeheer. In 1984 is Leo samen met Aad Welbie 

hiermee begonnen. Gedurende al die jaren hebben Leo en anderen meerdere avonden per week 

hieraan gewerkt. De vergadering onderstreept dit door Leo een groot applaus te geven. 

 

Onder applaus wordt ook wijkmanager Kees Konings bedankt voor de prima samenwerking, 

omdat hij medio 2017 met pensioen zal gaan. Kees is al vele jaren onze wijkmanager en heeft 

sinds 2009 onze algemene ledenvergaderingen bijgewoond. Als dank ontvangt Kees een 

uitnodiging voor onze vrijwilligersavond op 11 maart aanstaande. Omgekeerd bedankt Kees de 

bewonersvereniging Koningshof voor de prettige samenwerking in al die jaren. 

 

Tot slot bedankt de voorzitter onze vrijwilligers voor de inzet in het afgelopen jaar en bedankt 

hij de aanwezigen voor hun/haar komst bij de algemene ledenvergadering. De ledenvergadering 

wordt om 21:45 uur afgesloten. 


