
13 januari buurthuis het Palet

vbo nieuwjaarsbijeenkomst 2017



agenda jaarvergadering
• opening en mededelingen, vaststellen agenda

• bestuurswisselingen

• kascontrole,  vervanging lid kas cie

• financiëel overzicht 2016, begroting 2017 

• terugblik op 2016 en vooruitblik op 2017.

• rondvraag.

• visualisatie project oostrandbos door 2 studenten 
aeres hogeschool in almere

• sluiting en nieuwjaarsborrel.



bestuurswisseling

• toelichting gang van zaken 2009 - 2016
• voorstel statuten te wijzigen t.a.v. periode van zitting 
• voorstel wisselingen in 2017 (en 2018)



komen en gaan van bestuursleden  sinds 2009



bestuurslid begonnen afgetreden herkozen/te herkiezen af te treden

2e periode                 

1. Elly van Wetttum 2009 2010

2. Dirk de valk 2009 2010

3. Bram bij de  Vaate 2009 2010

4. Johan de Kraker 2009 2011

5. Patrick v Munsteren 2009 2013

6. Yvette Bruijning 2010 2011

7. Ina van Gelder 2011 2015

8. Frans Claessen 2010 2014 2018

9. Sjaak de Wit 2010 2014 2018

10. Emmy Jorritsma 2011 2015 2019

11. Rien Schoonhoven 2013 2017 2021

12. Marijke Witteveen 2015 2019 2023 



periode van zitting lid bestuur

• statuten en h.h. reglement: na 3 jaar aftreden;
• h.h. regelement: 1 periode  herkiesbaar,  daarna 

aftreden;
• handelswijze in praktijk was periode van 4 jaar;
• voorstel deze handelswijze te legaliseren.



voorstel wisseling 2017 en 2018

rien schoonhoven: 2017 aftredend,  maar herkiesbaar;

sjaak de wit : treedt 2017 af, bestuur kandideert frans van rijnsoever;

frans claessen treedt in 2018 af, zorgt voor opvolg(st)er in loop van dit jaar



financiën vbo 2016,
begroting 2017

• oordeel kascommissie
• moet nieuw lid komen voor de kascommissie
• inkomsten/uitgaven 2016
• begroting 2017



inkomsten/uitgaven  d.d. 10 dec. 2016 realisatie ‘16      begroot voor ‘16

inkomsten: 

• contributie  1335 (1.500)            
__________________________________

afgeboekt:    (kosten per post soms gelumpt )  

• administratiekosten 127 (150)

• hosting website 61 (65)

• nieuwjaarsbijeenkomst         111 (300)

• zaalhuur vergaderingen 0 (125)  

• drukken parknieuws, etc. 31 (50)          

• attenties/cadeaus 121 (69)

• kosten stadstour 2014 31 (- -)

• aed reanimatie cursus (kosten arts)   85 (80) 

• onderhoud  groen centrale strook     169 (660)                            

• koffie/thee rietorchis + picknick  66 (50)
totaal  802 (1.500)

tegoed over 2016 533



banksaldo begin en eind 2016

begin saldo :  €2.222

eind saldo 10 12 16:                         2.777



inkomsten uitgaven     

contributie 1.335

administratiekosten         135
hosting website 60
diverse kleine uitgaven 170
nieuwjaarsbijeenkomst 150
zaalhuur werkgroepvergaderingen 2017       100    
zaalhuur vergaderingen 2016 30
reanimatie AED apparaat 90
reserve bv voor aankleding openbare ruimte 600

totaal 1.335 1.335

begroting 2017 (in hele euro’s) 



terugblik vbo 2016



• één avondbijeenkomst
- albert hein/vosselman breidt uit

• reanimatie cursus
• wandelclubje vrijdagochtend
• twee inbraken en een overval
• picknick eind augustus was weer groot succes
• what’s app cirkel is van start gegaan
• collectief onderhoud  (ton schunselaar) 

terugblik 2016



terugblik collectief onderhoud 

• glazenwasser

•nieuwe schoorsteenveger

• vervangingen gasleidingen uitgevoerd.



picknick    20   augustus



jeu de 
boules  
weer 
opgepakt



terugblik wigro

• plannen voor snoei bomen en struiken grote delen groengebieden                                     
voorbereid met  gemeente. 

• november werd weer boomblad geruimd. 
• onderhoud  centrale groenstrook ging door 
• oproep op website voor initiatieven in kader

“mensen maken de buurt”.  wie  komt  er met  ideeën! 
• vbo werd benaderd voor nieuwe buurtbus: positief op gereageerd.
• was overleg met gemeente
 groot  onderhoud  bestrating orp
 asfaltering oostranddreef.
 geluidshinder.



paddenpoel draaide goed



vooruitblik vbo 2017



groot onderhoud (bestrating, etc.) orp

• 2017 inspraak/meedenken bewoners groot onderhoud orp
 wat hebben we voor wensen en knelpunten?

 wigro gaat wensen ideeën en knelpunten bewoners inventariseren

 komt info-avond van gemeente voor bewoners

• 2018 werkplannen, bestekken en aanbesteding ;

• 2019 wordt het werk uitgevoerd;



buurtbus lijn 9 start
• 16 januari 1e dag dienstregeling
• vlpg 90 minuten dienst, 
• ‘onze’  halte bij brug naar ah op oostranddreef
• betalen met ov chipkaart geeft 0,60 – 1,07 euro reductie , 
• vrijwilligers zijn de bestuurders, waaronder orpers
• meedoen de gemeente, arriva en vooral vereniging buurtbus lelystad
• bus draait mede op subsidie gemeente, bus van arriva
• dienstregeling en andere info op www.buurtbuslelystad.nl
• proef tot 2020
• busroute



route 
buurtbus 
lelystad
vanaf 16 
januari 2017



activiteiten 2017
• vier huiskamerbijeenkomsten (sjaak, zie straks)

• alleenstaanden diner (emmy) datum onbekend

• ma 13 mrt: aed/reanimatie cursus voor gevorderden (sjaak). 

• ma 27 mrt: aed/reanimatie cursus voor beginners (sjaak). 

• juni : zomerpicknick. datum nog af te spreken 

• avond voor nieuwe bewoners die de laatste jaren in orp zijn komen 
wonen (marijke en frans cl. ) 

• what’s app buurtpreventie gaat draaien (karin senf)



• wo 1 februari: de geschiedenis van bronnen van 
onze cultuur uit het midden oosten door ab
langereis

• ma 20 februari: over werving en vestiging van 
agrariërs in  oost Flevoland   door stan steijaert

• april/mei: middag bezoek aan de buitenhof, over 
hun verdere plannen.

• oktober/november: filosoferen over het ouder zijn 
door frans claessen

huiskamerbijeenkomsten



plannen wigro 2017

• herinrichting en onderhoud  centrale groenstrook;

• groot  onderhoud  van ORP in 2019, tussen bewoners en gemeente 
opereren bij maken voorbereiding plannen; 

• (plataan)bladvegen in najaar

• buurtbus Lelystad project volgen 

• meedenken en initiatiëren tav ideeën/plannen voor “mensen 
maken de buurt “

• paddenpoel clubje gaat met enthousiasme verder, liefhebbers?



snoeien openbaar groenbladruimenveiligheid



rondvraag
• voor what’s app cirkel meer belangstelling ?
• “mensen maken de buurt”, zie oproep
• jubileum ovb 2018, wie in het bestuur?
• walking “bridge” belangstelling ?  marijke/emmy
• inschakelen beveiligingsbedrijf belangstelling?
• what’s app buurtpreventie 2e trekker?
• andere punten voor de rondvraag?



what’app buurtpreventie

• trekker/moderator is  karin senf
• zij neemt contact  op met what’s app 

centraal
• geeft 06 nrs door met orp adres die 

meedoen (aan haar mailen svp!)
• zet op website de huisregels voor 

gebruik van deze what’s app
• is moderator, wie wil als vervanger 

fungeren? 
• over 2 weken in de lucht?



rondvraag
• voor what’app cirkel meer belangstelling ?
• “mensen maken de buurt”, zie oproep
• jubileum ovb 2018, wie in het bestuur?
• walking “bridge” belangstelling ?  marijke/emmy
• inschakelen beveiligingsbedrijf belangstelling?
• what’s app buurtpreventie 2e trekker?

• andere vragen?



intermezzo: project groene oostrand/heidemij

visualisatie project oostrandbos en gelderse hout door 
2 studenten aeres hogeschool in almere
zie ook http://groeneoostrand.wixsite.com/lelystad



bedankt op naar de borrel!


