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Verslag algemene ledenvergadering 

Bewonersvereniging Koningshof op 19 april 2016 
 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Herman Stikkel opent om 20.00 uur de vergadering en heet de zesentwintig 

aanwezige leden van harte welkom. Wijkwethouder José van Egmond en wijkmanager Kees 

Konings van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn ook aanwezig. Na afloop van de vergadering 

zal Jos Arends (voorzitter Bewonersvereniging Klapwijk) een presentatie geven over de pilot 

‘Klapwijk voor elkaar’. 

 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 2015 

Erik de Goede presenteert een ‘jaaroverzicht april 2015 – april 2016’; zie http://www.wijk-

koningshof.nl/wp-content/uploads/2016/04/jaaroverzicht_2015.pdf. Het was een jaar met pieken 

en dalen. Zo was er een nieuw record voor ons ledenaantal en ook voor de oud 

papierinzameling. Aan de andere kant hadden wij te maken met vernielingen en fysieke geweld 

bij Halloween en met een inbraak bij materiaalbeheer. 

 

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

content/uploads/2015/05/notulen_alv2015.pdf) wordt doorgenomen. Voorzitter Herman Stikkel 

loopt de actiepunten van het vorige jaar na: 

 Alle aanbevelingen van de kascommissie zijn overgenomen. 

 In de begroting voor 2016 is een voorziening opgenomen voor een wijkfeest; zie ook 

agendapunt 6. 

 Er is niet voldaan aan het verzoek om de gemeente om een bijdrage te vragen voor de 

buitenAEDkast. De gemeente kwam zo snel met een positieve reactie op ons 

oorspronkelijke voorstel, dat het niet meer gepast was om de gemeente daarna alsnog 

om een bijdrage te vragen. Ons voorstel hield in dat wij de buitenAEDkast volledig 

zouden betalen. 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 
Impressie algemene ledenvergadering 
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3. Financieel verslag over 2015 

Penningmeester Marijke Tetteroo geeft een toelichting op de financiële cijfers van 2015, dat een 

goed financieel jaar was. Er was een saldotekort van ongeveer € 1000,- begroot, maar in 2015 

was er uiteindelijk een saldo-overschot van ongeveer € 1000,-. 

Er komen de volgende vragen en opmerkingen: 

 De vooruitbetaalde advertentie van € 140,- had eigenlijk op een andere manier 

opgenomen moeten worden. Zo had het in de balans niet bij de activa maar bij de 

passiva moeten staan. 

 Het valt op de inkomsten en uitgaven bij Sport&Spel niet in evenwicht zijn, terwijl dit 

wel een van de doelstellingen is. Antwoord bestuur: Dit is inderdaad een doelstelling, 

maar omdat het ledenaantal bij de volleybal en de badminton jaarlijks varieert, is het 

ieder jaar afwachten of de inkomsten en uitgaven jaarlijks gelijk zullen zijn. Het verschil 

is € 200,- en dus niet al te groot. In de afgelopen jaren is de contributie bij Sport&Spel 

overigens flink verhoogd om ervoor te zorgen dan inkomsten en uitgaven zo veel 

mogelijk in evenwicht zijn. 

 De algemene ledenvergadering vraagt of de financiële stukken eerder beschikbaar 

gesteld kunnen worden. Antwoord bestuur: Het bestuur zegt dit toe. Met ingang van de 

volgende algemene ledenvergadering zullen de stukken eerder beschikbaar gesteld 

worden. Het bestuur zal bij een volgende bestuursvergadering besluiten hoe dit gedaan 

zal worden. [Toevoeging bestuur: in de twee weken voorafgaande aan een algemene 

ledenvergadering kan men de financiële stukken per e-mail opvragen bij de 

penningmeester.] 

 

4a. Verslag van de kascommissie 

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

2015 een goed financieel beleid heeft gevoerd. 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, Henri Lansink en Adrie Wijsman. De intentie is om 

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

heeft gezeten. In de vergadering stelt Wim Langelaan zich beschikbaar als kascommissielid. De 

vergadering gaat akkoord. Wim zal de plaats innemen van Henri. 

 

5. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden 

Secretaris Erik de Goede treedt af en is herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten gemeld 

voorafgaande aan de vergadering. Erik wordt herkozen. 

 

6. Begroting 2016 

De begroting voor 2016 wordt toegelicht door de nieuwe penningmeester Marijke Tetteroo. De 

begroting lijkt op die van voorgaande jaren. Het enige grote verschil met de begroting van 2015 

is dat bij ‘Reanimatie/AED’ voor 2016 € 500,- begroot is, terwijl dit in 2015 € 1500,- was. Dit 

was in 2015 € 1000,- hoger was door de aanschaf van een buitenAEDkast. 

Er komen de volgende vragen en opmerkingen: 

 De reservering van € 1000,- voor een wijkfeest moet ook in de begroting staan. 

 Waarom staat er hetzelfde bedrag als in 2015 voor de vrijwilligersavond, terwijl de 

kosten hiervoor in 2015 ruim € 300,- lager waren? Antwoord bestuur: In 2015 was de 

vrijwilligersavond iets goedkoper, omdat wij eigen spellen van materiaalbeheer hadden 

meegenomen. In voorgaande jaren was er altijd een workshop, waardoor de kosten iets 

hoger waren. 
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 Waarom zijn de baten en lasten bij Sport & Spel niet gelijk, omdat dit de insteek van 

het bestuur is? Antwoord bestuur: Dit is inderdaad onze insteek. Identieke baten en 

lasten in de begroting voor Sport & Spel zou daarom beter geweest zijn. 

 Waarom zijn de baten van het wijkblad (advertenties) iets verlaagd en zijn de lasten van 

het wijkblad iets verhoogd ten opzichte van 2015? Antwoord bestuur: Hiervoor hebben 

wij geen verklaring. Het ware beter geweest om de bedragen uit 2015 over te nemen. 

 Blijven de oud papierinkomsten wel zo hoog, omdat ‘omgekeerd inzamelen’ in onze 

gemeente ingevoerd zal worden? Antwoord bestuur: De gemeente heeft de 

verenigingen al een garantieregeling toegezegd, waardoor wij de eerstkomende drie jaar 

geen teruggang in inkomsten zullen hebben. Bovendien zijn de verenigingen in gesprek 

met de gemeente om naar alternatieve inkomsten te kijken. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting. 

 

 

7. Vaststellen contributie 2016 

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

contributie bedraagt in 2016 € 10,- per jaar. 

 

 

 
Impressie algemene ledenvergadering 

 

 

8. Werkzaamheden werkgroepen 

In het wijkblad van maart 2016 is een toelichting gegeven op de plannen van alle werkgroepen 

in 2016. Daarom worden deze plannen bij deze algemene ledenvergadering niet nogmaals 

toegelicht. Uit de vergadering komen de volgende vragen en opmerkingen: 

 Hoe gaat het met de herinrichting van de wijk? Steven Duursma antwoordt dat fase 6 

momenteel voortvarend wordt uitgevoerd. Zo zijn er al veel bomen weggehaald. De 

aanbesteding voor de werkzaamheden is nog niet afgerond. Verder lijkt de gemeente 

van plan de twee nog resterende fasen (7 en 8) gelijktijdig uit te voeren. 

 Over de wijkactie voor het ‘Vervangen van ventilatoren’ wordt door een aanwezige 

opgemerkt dat dit zeer de moeite waard is. Deze wijkbewoonster had ook zelf gemerkt 

dat het ventilatiesysteem bij haar thuis behoorlijk verstopt was door het stof. 
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9. Rondvraag 

 Hoe zit het met glasvezelnet voor internet in de wijk? In het wijkblad van 

december 2015 heeft Steven Duursma hierover een uitgebreid stuk geschreven 

(http://www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/2016/01/Wiijkblad-december-

2015.pdf). Een aantal providers zijn in meer of mindere mate hiermee bezig. Zo heeft 

SKP tijdens fase 5 van de herinrichting besloten om een glasvezelkabel aan te leggen en 

aansluitingen naar huizen te maken. Dat zal ook in de fasen 6 t/m 8 gebeuren. Voor de 

bewoners van fasen 1 t/m 4 zal een inhaalslag gemaakt moet worden. Overigens kunnen 

de huidige SKP-klanten in onze wijk nog niet van de glasvezelverbinding gebruik 

maken, omdat de vereiste infrastructuur ontbreekt. Naast SKP is ook KPN bezig met 

een glasvezelnetwerk in onze wijk. De bewonersvereniging zal dit belangrijke 

onderwerp nauwgezet volgen en nieuwe ontwikkelingen via het wijkblad melden. 

 Hoe zit het met de verdere ontwikkeling van Keijzershof? De bewonersvereniging 

Koningshof en ook enkele inwoners van onze wijk zijn betrokken bij de verdere 

invulling van de wijk Keijzershof. Zo komt er een wandelpad rondom de plas Van 

Buijsen. De plas van Van Buijsen behoudt zijn huidige omvang en wordt niet 

gehalveerd zoals in eerdere plannen. Het verder bebouwen van Keijzershof vergroot de 

druk om de Floralaan door te trekken naar de rotonde in de Tuindersweg. 

Besluitvorming hierover wordt nog in 2016 verwacht. 

 Is er al iets bekend over het geluidsonderzoek aan de RandstadRail? Op 17 mei a.s. zal 

er door de gemeente een informatieavond georganiseerd worden waarbij de conclusies 

van het onderzoek gepresenteerd zullen worden. Inmiddels is al wel bekend dat in 

Zoetermeer blokken aan de rails bevestigd zijn om het geluid te verminderen. In ons 

wijkblad van juni wij hiervan verslag doen. 

 Derde persoon op de maandagavond bij materiaalbeheer. Het bestuur meldt met 

tevredenheid dat er inmiddels een derde persoon is die meehelpt bij het materiaalbeheer 

op de maandagavond. Daar zijn wij erg blij mee. Na een jarenlange zoektocht is er 

gelukkig iemand gevonden. 

 Repair Café in Koningshof? Op de oproep in het wijkblad van maart hebben vier 

personen aangegeven te willen meehelpen bij een Repair Café. Het bestuur gaat 

nadenken over de invulling hiervan. Zo is een samenwerking met het Repair Café in 

Pijnacker-Noord een van de opties. 

 Nieuwe onderwijsvisie in Pijnacker met consequenties voor scholen in Koningshof. 

Momenteel wordt een nieuwe onderwijsvisie in de gemeenteraad besproken. Over onze 

wijk staat daarin het volgende: “De Tweemaster ziet geen perspectief in Koningshof en 

wil verhuizen naar de nieuwe wijk Ackerswoude. Als Tweemaster verhuisd is, dan kan 

de Casaschool op één locatie worden gevestigd in het scholencomplex in Koningshof.” 

 Datum algemene ledenvergadering. Het bestuur meldt dat de algemene 

ledenvergadering voortaan in februari gehouden zal worden. Dit sluit beter aan op het 

boekjaar (1 jan. t/m 31 dec.) en de contributie kan dan eerder voldaan worden. 

 Blijven de twee bruggen in de wijk? Het bestuur antwoordt dat dit onderwerp deze 

maand in de gemeenteraad besproken zal worden. Naar verluidt blijft de brug tussen de 

Bergse Maas en de Zuiderstraat en zal de brug bij de Binkhorst verdwijnen. 

[Toevoeging bestuur: de gemeenteraad heeft inmiddels hiertoe besloten.] 

 Opvolging Leo Donck bij materiaalbeheer. Leo heeft aangegeven in augustus 2016 te 

stoppen met het materiaalbeheer. Dan heeft Leo dit 34 jaar (vanaf 1984 tot 2016) 

gedaan! Het bestuur meldt dat Leo hiervoor op gepaste wijze bedankt zal worden. Het 

bestuur zal gaan nadenken over de opvolging van Leo. 

 

10. Sluiting 

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

De vergadering wordt om 21:15 uur afgesloten. Hierna is er een presentatie door voorzitter 

Bewonersvereniging Klapwijk Jos Arends over de pilot ‘Klapwijk voor elkaar (zie volgende 

pagina). 

http://www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/2016/01/Wiijkblad-december-2015.pdf
http://www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/2016/01/Wiijkblad-december-2015.pdf
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Presentatie over ‘Klapwijk voor elkaar’ door Jos Arends 
Na de algemene ledenvergadering was er een presentatie Jos Arends over de pilot ‘Klapwijk 

voor elkaar’ die in 2014 en 2015 in onze buurwijk Klapwijk is uitgevoerd. Jos is voorzitter van 

de bewonersvereniging Klapwijk. In deze pilot is door hen het aanbod en de vraag naar 

informele zorg in Klapwijk in kaart gebracht. Dit is uitgevoerd in samenwerking met de 

gemeente, de SWOP (Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp) en de JSO 

(kenniscentrum voor Jeugd Samenleving en Ontwikkeling). Wij hadden Jos hiervoor 

uitgenodigd, omdat dit onderwerp voor onze wijk ook interessant is. Zo is het aandeel 65-

plussers in onze wijk de afgelopen vier jaar gestegen van 14% naar 21%! 

 

Via een gerichte enquête is huis-aan-huis de hulpvraag en het aanbod van hulp in Klapwijk in 

kaart gebracht. Dit was een erg intensieve aangelegenheid. Drie keer is men bij wijkbewoners 

langs geweest, waarbij de enquête steeds onder de aandacht werd gebracht. Uiteindelijk heeft 

15% van de inwoners de enquête ingevuld. Hieruit blijkt dat de ‘vraag naar zorg’ zeer beperkt is. 

Het ‘aanbod van zorg’ is weliswaar groter, maar bleek ook aan de magere kant. Van het 

oorspronkelijke ideaal naar het op grote schaal leveren van informele zorg is in de pilot niet veel 

terecht gekomen. Uiteindelijk zijn er 60 personen bereid gevonden die zorg willen gaan bieden. 

Hiervoor wordt momenteel een structuur opgezet om vraag en aanbod te koppelen, via een lijst 

van telefoonnummers, een flyer en een centrale database. 

 

 
Jos Arends legt uit 

 

Bij de vraag naar zorg stond het ‘op het huis passen tijdens de vakantie’ bovenaan (23%). ‘Op 

kinderen passen’ werd door 7% gevraagd, ‘hulp bij technische apparatuur’ in 6% en ‘een praatje 

maken’ in 5%. Bij de pilot kwamen ook onderwerpen naar voren die niets met de (informele) 

zorg van doen hadden. Zo bleek ‘verzakkingen’ en ‘parkeerproblemen’ onderwerpen te zijn die 

in Klapwijk leven. 

 

Jos gaf ons het advies het anders aan te pakken als wij een vergelijkbare pilot zouden starten. 

Een dergelijk project vereist een lange adem nodig. Hij stelde voor het niet breed te 

onderzoeken, maar kleinschalig (in een paar straten) te beginnen. Het was een informatieve en 

leuke presentatie die ons stof tot nadenken heeft gegeven. 


