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1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet de twintig aanwezigen van harte
welkom.

Het jaar 2008 is ons 30ste verenigingsjaar, wat we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Bij
agendapunt 7 (lustrumjaar 2008) zullen we daar nader op ingaan.

Er is een bericht van verhindering ontvangen van Jos Verbeek en van Wim van Wijk.

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2007

Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering wordt doorgenomen. Er zijn geen
opmerkingen. Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld en door de
voorzitter en secretaris ondertekend.

3. Verslag van de penningmeester over 2007 en begroting voor 2008
Aan de aanwezigen wordt de “staat van baten en lasten over 2007” (van 1 januari t/m
31 december), de “begroting voor 2008” en een toelichting op de financiële jaarstukken uitgereikt.
De penningmeester geeft een korte toelichting. Ondanks de brandschade tijdens de
nieuwjaarsnacht in onze materiaalruimte, wat leidde tot extra kostenpost van ongeveer € 2500,-,
hebben we het boekjaar 2007 met een positief saldo kunnen afsluiten. Dit is vooral de verdienste
van Leo Donck en Dirk van Reenen, die ongelofelijk veel werk verricht hebben bij het herstel van
onze materiaalruimte. Het bijsluiten van een acceptgiro bij het wijkblad van juni 2007 is een
succes geweest en heeft zo’n 80 à 90 nieuwe leden opgeleverd. De kascommissie wordt bedankt
voor het meedenken bij het opstellen van de financiële cijfers.

Het financiële verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd.

4a. Verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en heeft met tevredenheid geconstateerd dat de
penningmeester de suggesties heeft opgevolgd die de kascommissie in de afgelopen jaren heeft
voorgesteld. De administratie is goed op orde, wat niet alleen aan de penningmeester maar ook
aan de goede administratie van de werkgroepen te danken is. De kascommissie vindt dat er een
acceptabele invulling van de bestemmingsreserves is. Het bestuur meldt dat dit in goede harmonie
met de gemeente is gegaan. Het positieve saldo van € 186,21 is toegevoegd aan de
egalisatiereserve, waar de kascommissie zich in kan vinden. Wel vindt de kascommissie dat het
bestuur op korte termijn moet zorgen voor de afrekening van het Halloweenfeest. Het bestuur
meldt dat het, vanwege drukke werkzaamheden van de betreffende persoon in de afgelopen
periode, tot nu toe niet gelukt is. Het bestuur zegt toe dit z.s.m. te regelen.

Over de begroting 2008 zijn geen opmerkingen en daarom wordt de begroting goedgekeurd.

Op grond van haar bevindingen stelt de kascommissie voor de penningmeester decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het afgelopen boekjaar. De vergadering gaat
akkoord.
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4b. Verkiezing van de kascommissie
Mede omdat er in 2007 één nieuw lid is toegetreden tot de kascommissie, besluit de vergadering
de samenstelling van de kascommissie te handhaven. Dit betekent dat voor het boekjaar 2008 de
kascommissie bestaat uit de heren Arnold, Hoogland en Westerhoff.

5. Vaststellen contributie 2008

Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen van € 6,- naar € 7,-. Het belangrijkste argument
is dat bij de algemene ledenvergadering van 2007 door de aanwezigen de suggestie is gedaan de
contributie te verhogen. Dat is toentertijd niet opgevolgd, omdat het bestuur in de aankondiging
van de algemene ledenvergadering van 2007 had voorgesteld dit niet te doen. In 2008 kan dit
voorstel van de leden wel ingewilligd worden. Bovendien meldt het bestuur dat in 2008 extra
kosten voorzien worden vanwege het uitbreiden van de verzekeringspolis. Zo willen we ons
materiaalbeheer extra verzekeren en de verzekering voor vrijwilligers uitbreiden. Die zijn
momenteel niet verzekerd. De vergadering gaat akkoord met de contributieverhoging van € 1,-. In
2008 bedraagt de contributie dus € 7,-.

6. Toelichting werkzaamheden werkgroepen

Als inleiding op de werkzaamheden van de werkgroepen uit de voorzitter zijn zorgen over de
bemensing van de werkgroepen. Jos Verbeek heeft het druk met zijn werk, waardoor de redactie
wel versterking kan gebruiken. Bij sport en spel treedt Wim van Wijk af (zie agendapunt 8). Hij
blijft wel de woensdagavond doen, waarbij er volleybal en badminton gespeeld wordt. Ester
Mansveld komt vanwege drukke werkzaamheden nauwelijks aan activiteiten voor de jeugd toe.
Marijke de Wit heeft bij wijkontwikkeling veel assistentie van Paul van Winden, zijn het maar
twee personen die zich met deze werkgroep bezighouden. Voor materiaalbeheer, ter ondersteuning
van Leo en Dirk, hebben we ook naar een extra vrijwilliger gezocht, maar dat is niet gelukt. Bij
PC-contact zijn de onderwerpen voor een breed publiek zo ongeveer wel aan de orde geweest,
waardoor het voor deze werkgroep steeds moeilijker wordt. Kortom, over de hele linie is en blijft
de bemensing een zorgpunt. Hopelijk levert het lustrumfeest enige nieuwe vrijwilligers op.

Redactie en Internet-site:
Wijkblad. Per jaar verschijnen er vier edities van het wijkblad. Verder zijn er weinig
bijzonderheden te melden. Wat onze website betreft, kopij kan ingediend worden bij Jan
Reijen (janreijnen@alice.nl).

Wijkontwikkeling & Milieu:
Riolering en herinrichting van de wijk. Fase 2 is zo goed als afgerond. Door ons zijn tal
van klachten en verbeterpunten geconstateerd en aan de gemeente gemeld. Bij de
wijkschouw met Marijke en een vertegenwoordiger van de gemeente zijn deze punten
bekeken. De gemeente is momenteel bezig deze punten te verhelpen. Fase 3, waarvoor al
een informatieavond is gehouden, zal naar verwachting na de zomervakantie starten. Het
gedeelte ten westen van de Delflanddreef wordt onder handen genomen. Hierbij wordt
vooraan (d.w.z. bij de Binkhorst) begonnen. Er wordt gevraagd de tekening van de
herinrichting van fase 3 z.s.m. op de website te zetten. Dit wordt toegezegd.
Tuindershof. Dit is een ingewikkelde en langdurende aangelegenheid. In het wijkblad doet
Steven Duursma frequent verslag van de ontwikkelingen.
Keizershof. De gemeente heeft een ontwerp voor Keijzershof opgesteld waarbij rekening
gehouden is met de wensen van onze werkgroep Keijzershof. De communicatie verloopt
goed. De aanleg van een nieuw fietspad vereist momenteel de meeste aandacht (zie
volgende punt).
Fietspad door Koningshof. De gemeente wil een fietsverbinding aanleggen tussen
Keijzershof en Koningshof. Speciaal voor dit onderwerp zal op korte termijn en

mailto:janreijnen@alice.nl


Bewonersvereniging Koningshof

werkgroep geformeerd worden. De beoogde locatie is een aansluiting via de Popelenburg
(en vervolgens naar de Delflanddreef). Een belangrijk zorgpunt is dat het alleen een fiets-
en geen brommerpad wordt. Bij dit onderwerp is het belangrijk de gemeentelijke
procedure in de gaten te houden en, indien nodig, tijdig protest aan te tekenen. Een
herziening van het bestemmingsplan is immers nodig. De werkgroep zal z.s.m. navragen
bij de gemeente hoe ver de procedure momenteel al is.

Sport en spel:
Koningshof-trimloop. In 2008 wordt er geen trimloop gehouden. Het parcours is niet
beschikbaar vanwege de voorbereidende werkzaamheden voor Keijzershof en
werkzaamheden aan de Overgauwseweg. Een alternatief parcours is er ook niet.
Woensdagavond in Het Baken. Op de woensdagavond wordt er volleybal en badminton
gespeeld in Het Baken. De opkomst is redelijk, al zijn er wel relatief veel deelnemers van
buiten de wijk.

Materiaalbeheer:
Er zijn geen bijzonderheden te melden. Ons materiaalverhuur en –uitleen loopt goed.

PC-contact:
In 2007 zijn er drie aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de opkomst redelijk was.
Voor 2008 zijn er eigenlijk geen concrete plannen, omdat de onderwerpen voor een breed
publiek inmiddels wel aan bod zijn geweest. Toch is er onlangs, namelijk op 18 maart
2008, een PC-contactavond gehouden.

Jeugd:
Oranjefeest. In juni zal er een Oranjefeest georganiseerd worden, dat in het teken zal
staan van het EK voetbal. In 2006 is er ook zo’n Oranjefeest gehouden, dat toen in het
teken stond van het WK voetbal. Dat was een groot succes, waar zo’n 80 kinderen aan
meededen.
Halloweenfeest. Het is nog onduidelijk of er in 2008 weer een Halloweenfeest
georganiseerd zal worden.

Woningen:
Hoewel we geen werkgroep woningen meer hebben, is dit onderwerp toch op de agenda
gezet. In 2007 is een dubbelglas-actie gehouden. Wij hadden glasbedrijf Riboglas uit
Delft uitgekozen, die een korting van 15 % bood. Ruim vijftig huishoudens hebben
meegedaan. Deze actie was dus, evenals een vergelijkbare actie in 2002, een succes.

7. Lustrumjaar 2008

Op 20 september 2008 zal een lustrumfeest gehouden worden om ons 30-jarig bestaan te vieren.
Een lustrumcommissie is momenteel bezig met de voorbereiding hiervan. Het is de bedoeling dat
wijkbewoners verrast worden. Daarom wordt er tijdens de ALV weinig over het programma
gemeld. Wel is het zo dat alle leeftijdscategorieën aan bod zullen komen. De voorzitter meldt dat
de planning momenteel zo’n zes weken achterloopt. Daarom zullen op korte termijn definitieve
keuzes gemaakt moeten worden over de invulling van het lustrumfeest. De vergadering vraagt of
aan de EHBO gedacht is. Hierop wordt bevestigend geantwoord.

8. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden

Wim van Wijk (voorzitter werkgroep Sport en spel) treedt af en is niet herkiesbaar. Er
hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Ook niemand van de aanwezigen in bereid
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deze taak op zich te nemen. Dit betekent dat het bestuur verder zal zoeken naar een
opvolger voor Wim.

9. Rondvraag
Telefoon materiaalbeheer. Er zijn al enkele maanden problemen met de ADSL
verbinding bij ons materiaalbeheer in Het Baken. De vergadering vraagt of er al een
oplossing is. Het bestuur meldt dat aan provider Pilmo een brief is gestuurd met het
verzoek binnen vijf dagen een monteur te sturen. Anders volgt er een ingebrekestelling en
stappen we over naar een andere provider. Op zeer korte termijn zal daarom duidelijk
worden of we met Pilmo doorgaan.
Keizershof. De nieuwe wijk Keijzershof staat nog niet op de TomTom-kaarten. Het
gevolg is dat er soms vrachtwagens staan in de straat Keijzershof in onze wijk. Kan het
bestuur hier wat aan doen? Het bestuur antwoordt dat wij niet bij machte zijn hier wat
aan te doen. Hopelijk meldt de gemeente de straten in de nieuwe wijk Keijzershof z.s.m.
aan.

10. Sluiting

De vergadering wordt afgesloten om 21.20 uur, waarna een informele borrel wordt
gehouden in de kantine van Het Baken.


