
12 januari buurthuis het Palet

vbo nieuwjaarsbijeenkomst 2018



agenda jaarvergadering

1. opening, vaststellen agenda
2. aanpassing hh reglement tav herkiesbaarheid bestuursleden
3. kascontrole, wijziging kas commissie? 
4. terugblik op 2017; financiële overzicht 2017
5. vooruitblik op 2018. begroting 2018 
6. bestuurswisselingen voorzitter en penningmeester
7. rondvraag.
8. sluiting en nieuwjaarsborrel.



2. aanpassing huishoudelijk reglement



periode van zitting lid bestuur

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

voorstel: tekst statuten ook in hh reglement  
vaststellen door vergadering.



3. kascontrole, wijziging kas commissie? 



wijziging samenstelling kascommissie?
leden nu: harrie de heij, frans joor



4. terugblik 2017



contributie was in ‘17: € 10 alleenwonende en 
€ 15 voor meerwonenden

• iedereen heeft dit jaar de contributie betaald : 
inkomsten € 1460 

• geen reden om de contributie te wijzigen.



uitgaven/inkomsten 2017



inkomsten/uitgaven  d.d. 18 dec. 2017 realisatie ‘17      begroot voor ‘17

inkomsten: 

• contributie 1355 (1.335)

• certificaten aed cursisten 105

totaal __________________________________    1460 ____

afgeboekt:    (kosten per post soms gelumpt )  

• administratiekosten 131 (135)

• hosting website 61 (60)

• nieuwjaarsbijeenkomst         146 (150)

• zaalhuur vergaderingen 159 (130)  

• koffie/thee rietorchis + picknick  92 (50

• drukkosten, o.a. parknieuws, etc. 90 (50)          

• attenties/cadeaus 189 (69)

• aed reanimatie cursus 290 (80) 

• bloembollen centrale strook  155 (660)
totaal  1313 (1.335)

tegoed over 2017 147



banksaldo begin en eind 2017

begin saldo : € 2.777 

eind saldo 18 12 17: € 3.134



terugblik op vbo activiteiten



• 2 huiskamerbijeenkomsten (stan steijaert en ab
langereis); 

• 13 mrt ,27 mrt: aed/reanimatie cursussen voor 
gevorderden/beginners;

• what’s app buurtpreventie groep is begonnen dit 
jaar ;

• collectief onderhoud ging door (glazenwasser, 
schoorsteenveger); 

• rietorchis groep goed gedraaid

terugblik  activiteiten (1)



rietorchis 
paddenpoel



• wandelclubje vrijdagochtend
• visualisatie project oostrandbos werd geopend;
• voor alleenwonenden georganiseerd:

✓ telefoon keten van enkele alleenwonenden;
✓ op 1e woensdag vd maand koffieochtenden 

alleenwonenden nel beurze
✓ diner  in april voor alleenwonenden zeer 

geslaagd; 
• 20 augustus : picknick bij de paddenpoel; 

terugblik  activiteiten (2)



picknick 20 augustus was weer groot succes



terugblik wigro 2017

• bladruimen 28 november;
• groot onderhoud orp : samengewerkt met gemeente

over voorlopig  ontwerp en analyse enquêtes en 
uitkomst bewonersavond;

• winter ’16/’17 bosranden west, zuidoost, centrale
strook uitgedund;
• herinrichting bredere grasstroken langs fietspad

centrale strook. 



inrichting beheer centrale groene strook



stand huidige ontwerp go orp

• laanbeplanting, zieke bomen worden vervangen 
door nieuwe andere boomsoort;

• voorkeur bewoners voor vernieuwde strook rode 
gravel alleen hoofdlus;

• herbestrating met klinkers, verschillende keien 
per hoofdlus, zijlussen en zijstraten; 

• langs zijstraten geen grasstrook maar klinkers
• 5 verkeersdrempels;
• fiets krijgt in buurt duidelijker voorrang.



6. vooruitblik en begroting 2018.



voorgenomen activiteiten 2018

• huiskamerbijeenkomsten en speakers corner (frans v r, zie straks)

• opnieuw voor alleenwonenden: diner, telefoon keten, koffie 
ochtenden  

• aed/reanimatie cursus op 5 en 19 maart (frans v r)

• juni : zomerfeest ipv uitgebreid jubileum. (emmy en frans v r)

• what’s app buurtpreventie draait (meer deelnemers nodig!) (karin
senf)

• rietorchis  blijft draaien (ineke v westrienen)

• wigro



• voorjaar: filosoferen over het ouder zijn door frans 
claessen; 

• over de oprukkende bevers (jeroen reinhold, 
landschapsbeheer);

• speakers corner start opnieuw.

(huiskamer)bijeenkomsten



wigro in 2018

• herinrichting en onderhoud  openbaar groen orp e.o. ;

• (plataan)bladvegen in najaar;

• meedenken en initiëren t.a.v. ideeën/plannen voor “mensen maken 
de buurt “;

• groot  onderhoud  van orp , tussen bewoners en gemeente blijven 
opereren bij voorbereiding/maken/uitvoeren plannen. 



groot onderhoud (2018, e.v.) :
• januari : definitief ontwerp; 

• februari/maart nieuwsbrief met toelichting keuzes aan bewoners orp

• presentatie definitief ontwerp op website go-orp

• 1e helft 2018 bestekken en aanbesteding, 

• 2e helft 2018 start met groot onderhoud  door aannemers.



inkomsten uitgaven     
contributie 1.335
administratiekosten         135
hosting website 60
zomerfeest 130
nieuwjaarsbijeenkomst 150
zaalhuur werkgroepvergaderingen 160    
cadeaus, koffie, thee, etc. 200
cursus reanimatie aed apparaat 200
print/drukkosten o.a. arknieuws 100
aankleding openbare ruimte: o.a. bloembollen.  200
totaal 1.335 1.335

begroting 2018



accoord met bestuurswisseling 2018?

nieuwe voorzitter : gezien leentvaar

nieuwe penningmeester : trudy van der meer



punten bestuur voor rondvraag

• voor telefoon keten:  meer belangstelling ? (ineke righolt);

• what’s app buurtpreventie:  graag extra deelnemers
(karin senf);

• komst nieuw afval inzamel systeem hvc:
hoe komen we tot één gezamenlijke keuze voor orp?



• uitslag buurt bepaalt welk systeem 
het wordt a of b

• a: grijze container 1x per maand  
• b: ondergrondse restafvalcontainer



andere punten rondvraag 



bedankt, op naar de 
borrel!


