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1. Opening en mededelingen

Voorzitter Meindert Wiersma opent om 20.05 uur de vergadering en heet de 17 aanwezige leden
van harte welkom. Onze nieuwe webmaster Nicole de Lange is ook aanwezig, die samen met Bas
Lijster de website zal gaan onderhouden. Er is een bericht van verhindering ontvangen van
wijkwethouder José van Egmond en van Jenny Wassenaar.

In 2013 bestaan wij 35 jaar en zal er een lustrumfeest georganiseerd worden, dat de naam
“Koningsfeest” zal hebben (zie verder bij agendapunt 8). Na afloop zal er geen presentatie zijn
over een ander onderwerp. Oorspronkelijk was een presentatie door wijkagent Ad van Houdt
gepland, maar vanwege alle aandacht voor wijktoezicht (zie verder bij agendapunt 9) is in
onderling overleg besloten deze presentatie te laten vervallen.

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 2012

Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering (zie www.wijk-koningshof.nl/archief.html)
wordt doorgenomen en wordt toegelicht door de voorzitter. Zo was de vrijwilligersavond een groot
succes. Dit is voor herhaling vatbaar. Het verzoek tot een nieuwe website is in 2012 gerealiseerd.
Bart Langelaan (zoon van) heeft de nieuwe website tijdens een schoolstage gebouwd.

Er komen geen opmerkingen uit de vergadering. Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Financieel verslag over 2012
Penningmeester Wim Langelaan geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een toelichting
op de financiële cijfers van 2012. De belangrijkste inkomsten en uitgaven worden in een
taartdiagram gepresenteerd. Evenals in voorgaande jaren hebben wij een transparante financiële
administratie. In 2012 zijn er zo’n 1000 transacties verricht, die allemaal in één EXCEL file staan
en mede daardoor eenvoudig te controleren zijn. In 2012 hadden wij evenveel leden als in 2011,
namelijk 692. Leden die op tijd de contributie betaalden, hebben ook in 2012 een gadget
ontvangen.
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4a. Verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en is verheugd dat de penningmeester ook in 2012
een goed financieel beleid heeft gevoerd. De boekhouding is transparant. De boekhouding van het
materiaalbeheer ziet er ook netjes uit. In 2012 was er een negatief saldo van € 1265,-. De
kascommissie kan zich erin vinden dat dit ten laste komt van de egalisatiereserve.

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
In de vergadering melden zich twee nieuwe kandidaten voor de kascommissie, namelijk Sjef
Kickken en Henri Lansink. Onze kascommissie moet bestaan uit drie personen. Het bestuur zal
aan een van de bestaande leden (Jan-Willem Arnold, Eric van Broekhoven en Bart Jeroen Bierens)
vragen de kascommissie te completeren.

5. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden

Voorzitter Meindert Wiersma treedt af en is herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten gemeld
voorafgaande aan de vergadering. Meindert wordt herkozen.

6. Begroting 2013

De begroting voor 2013 wordt toegelicht door de penningmeester. In 2013 wordt een tekort van €
2500,- voorzien, wat vooral te maken heeft met de kosten van het lustrumfeest (€ 4000,-). De
vergadering stelt voor de contributie te verhogen om dit tekort op te vangen. Het bestuur meldt dat
het tekort in 2013 als een eenmalige uitgave voor een wijkfeest gezien moet worden, waarvoor in
de afgelopen jaren € 1000,- per jaar is gespaard (zie bestemmingsreserve). Zonder wijkfeest zou
er een begrotingsoverschot zijn. De vergadering gaat daarom akkoord de contributie niet te
verhogen.

Het bestuur meldt dat de gemeente van plan is de subsidie in twee jaar tijd af te bouwen. In het
nog goed te keuren nieuwe subsidiebeleidskader staat dat onze bewonersvereniging in 2014 50%
van de huidige subsidie zal ontvangen en vanaf 2015 niets meer. Als dit subsidiebeleidskader zal
worden goedgekeurd, dan zullen wij dit in de komende jaren via een contributieverhoging
compenseren. In 2014 zou dit kunnen leiden tot een contributieverhoging van € 1,50 (naar een
contributie van € 8,50) en in 2015 ook tot een contributieverhoging van € 1,50 (naar een
contributie van € 10,-).

7. Vaststellen contributie 2013

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2013 niet te verhogen. Bij de begroting voor 2013 zijn
de overwegingen al besproken. De vergadering gaat akkoord. De contributie in 2013 bedraagt
daarom € 7,- per jaar.

8. Koningshoffeest i.v.m. 35-jarig jubileum

Paul Geluk geeft een toelichting op de plannen. Het Koningshoffeest zal op zaterdag
21 september gehouden worden van 15:00 uur tot 19:00 uur zijn, op het grasveld voor
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Het Baken. Voor alle leeftijden is er iets te doen. Zo is er o.a. een spelletjescircuit voor kinderen,
zal een herder een demonstratie komen geven en is er muziek.

Zijn er personen die nog ideeën hebben voor het Koningshoffeest? Op de website zal hiertoe een
oproep worden gedaan.

Het september wijkblad zal twee weken eerder verschijnen en zal als feestblad verschijnen.

9. Wijktoezicht

In navolging van Klapwijk zal in 2013 in Koningshof gestart worden met wijktoezicht. Op
25 maart jl. is hierover een eerste informatieavond gehouden in het gemeentehuis. De opkomst
was enorm. Er waren meer dan 100 wijkbewoners. Dit geeft aan dat dit onderwerp enorm leeft in
onze wijk. Inmiddels hebben al meer dan 25 personen interesse getoond in wijktoezicht, waarvan
de helft heeft toegezegd als wijktoezichthouder door de wijk te willen lopen. Momenteel worden de
plannen door de gemeente verder uitgewerkt. Er zal een tweede informatieavond komen waarbij de
wijktoezichthouders door de politie en gemeente geïnstrueerd zullen worden. De verwachting is
dat het wijktoezicht in Koningshof nog voor de zomervakantie zal starten.

10. Werkzaamheden werkgroepen

In het wijkblad van maart 2013 is een toelichting gegeven op de plannen van alle werkgroepen in
2013. Daarom worden deze plannen bij deze algemene ledenvergadering niet in detail besproken.
Voorzitter Meindert geeft een korte samenvatting. Zo staat er in 2013 weer een Halloween-feest
op het programma, dat gehouden zal worden op zaterdag 26 oktober.

De herinrichting van de wijk (vervangen van diepriool) zal vanwege de financiële situatie van de
gemeente in een langzamer tempo worden uitgevoerd. Pas eind 2013 zal begonnen worden met
fase 5.

Momenteel speelt vooral de veiligheid bij de fietsverbinding tussen Popelenburg en Keijzershof
(“Frotterbrug”). Er wordt met name op de looppaden gefietst. In overleg tussen de gemeente, de
bewonersvereniging en omwonenden wordt bekeken wat de beste oplossing is.

Er lopen momenteel twee wijkacties. Van der Bijl voegwerken uit Den Haag is bezig met het
vernieuwen van voegwerk. In het kader van het veiliger maken van woningen kunnen leden van de
bewonersvereniging een woningcheck laten uitvoeren door Deurenspecialist Simon Maree. Voor €
30,- kan men zo’n check laten uitvoeren en ontvangt men een rapport.

11. Rondvraag / diversen
Webmaster Jan Reijnen stopt. Jan Reijnen heeft vele jaren onze website onderhouden en
is recent hiermee gestopt. Als dank ontvangt Jan een cadeaubon en een bos bloemen. Jan
blijft wel actief bij het organiseren van het Koningshof volleybaltoernooi en van de
trimloop.
12-inch race. Dit jaar zullen wij als bewonersvereniging niet meedoen aan de 12-inch
race. Die wordt één week voor ons wijkfeest gehouden. Dat is te dicht op elkaar,
waardoor wij niet voldoende tijd kunnen steken in de voorbereiding van een 12-inch race
deelname.
Wij hebben wel een aantal 12-inch fietsjes in ons bezit. Wijkbewoners kunnen deze
fietsjes van ons lenen.



Bewonersvereniging Koningshof

Ereleden. Onze bewonersvereniging heeft drie ereleden, te weten Frits Gosses (diverse
functies, overleden in 2005), Piet Kuip (wijkontwikkeling, overleden in 2007) en Eep van
Dijk (12,5 jaar penningmeester). Vanwege de vele verdiensten voor onze vereniging stelt
het bestuur de vergadering voor Leo Donck en Dirk van Reenen tot erelid te benoemen.
Leo is al sinds de oprichting van onze vereniging (in 1978!) als vrijwilliger actief en Dirk
is sinds 1991 betrokken bij het materiaalbeheer. De vergadering gaat akkoord met dit
voorstel. Aan Leo en Dirk wordt een oorkonde uitgereikt.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur, waarna in de kantine van Het Baken een
informele borrel wordt gehouden.

Naschrift
Hoewel dit geen onderdeel uitmaakte van de algemene ledenvergadering, willen wij graag
vermelden dat op 27 april jl. Sylvia van Reenen-Donck een koninklijke onderscheiding heeft
ontvangen. Sylvia is al heel lang actief voor Jeugdland, de EHBO en voor de bewonersvereniging
Koningshof. Sylvia, nogmaals gefeliciteerd hiermee!


