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1. Opening en mededelingen

De secretaris opent om 20.05 uur de vergadering en heet de 12 aanwezige leden van harte
welkom. Onze wijkmanager Kees Konings van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is ook aanwezig.
Na afloop van de vergadering zullen Manuel Lima van de stichting Jeugd- en jongerenwerk
Midden-Holland en wijkbewoner Jordy Meyster iets vertellen over jongeren in onze wijk.

Het afgelopen jaar 2008 heeft vooral in het teken gestaan van ons 30-jarig lustrumfeest. Op
20 september 2008 is dat de gehele dag gevierd, met tal van activiteiten en als slot een Kings
Party in Het Baken. Een groep van vrijwilligers uit onze wijk heeft het lustrumfeest prima
georganiseerd. Een van de hoogtepunten op die dag was de koninklijke onderscheiding voor onze
materiaalman Leo Donck. In 2008 waren er de jaarlijkse activiteiten zoals het volleybaltoernooi
en het Halloween-griezelfeest. Halloween vierde ook een lustrum (namelijk voor het 5de jaar)  en
werd door meer dan 400 personen bezocht!

Een bericht van verhindering is ontvangen van Hans in ’t Hout, Jan-Willem Arnold, Martin van
der Helm en van wijkagent Bas Horvath.

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2008

Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering (zie www.wijk-koningshof.nl/archief.html)
wordt doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Financieel verslag over 2008
Penningmeester Jan Zijp geeft een beknopte toelichting op de financiële cijfers over 2008. Er zijn
weinig bijzonderheden te melden. Op de balans staat een bestemmingsreserve wijkfeest, waarmee
een lustrumfeest wordt bedoeld. Een deel van de bestemmingsreserve voor het materiaalbeheer
zou aangewend kunnen worden om een slijpschuurmachine aan te schaffen.
Er zijn geen aanvullende vragen vanuit de vergadering. Het financiële verslag van de
penningmeester wordt vervolgens goedgekeurd.

4a. Verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en is verheugd dat de penningmeester een solide
beleid heeft gevoerd. Ook wordt het materiaalbeheer gecomplimenteerd met de prima
boekhouding. De suggesties van de kascommissie over het boekjaar 2007 zijn opgevolgd in 2008.
Over het boekjaar 2008 heeft de kascommissie geen aanvullende suggesties voor verbetering.

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.

Penningmeester Jan Zijp bedankt de kascommissie voor de prettige samenwerking in de afgelopen
jaren en voor de goede adviezen.

4b. Verkiezing van de kascommissie
In de vergadering melden zich geen nieuwe kandidaten voor de kascommissie. De vergadering
gaat daarom akkoord dat de samenstelling van de kascommissie ongewijzigd blijft. Dit betekent
dat de kascommissie blijft bestaan uit Jan-Willem Arnold, Piet Hoogland en Lieuwe Westerhoff.

http://www.wijk-koningshof.nl/archief.html)
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5. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden

Jan Zijp (penningmeester) treedt af en is niet herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten
gemeld bij de secretaris. Voor deze vacature draagt het bestuur Wim Langelaan voor. Wim wordt
benoemd tot nieuwe penningmeester en Jan wordt bedankt voor al zijn werkzaamheden voor onze
vereniging (zie onderstaande foto).

Jan meldt in zijn dankwoord dat hij het met veel plezier gedaan heeft. Hij is blij dat er in de
persoon van Wim een goede opvolger is gevonden. Bovendien is Wim in de afgelopen maanden al
goed ingewerkt. Jan heeft het erg druk met zijn andere vrijwilligerswerk en stopt vooral om die
reden bij de bewonersvereniging. Hij is namelijk gids bij het Gilde in Den Haag, waar hij
stadswandelingen organiseert. Als een van de afscheidskado’s krijgt Jan aangeboden dat het
bestuur graag een keer door hem rondgeleid wil worden in Den Haag.

Op de bovenstaande foto wenst voorzitter Harry Junggeburt de nieuwe penningmeester
Wim Langelaan succes.

In het bestuur zijn er vacatures voor de werkgroepen Sport&Spel en Woningen. Het bestuur zal
blijven zoeken naar een invulling hiervoor.
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6a. Begroting 2009

Van het Oranjefonds is nog een bedrag van € 500,- over. Hiervoor dient nog een invulling
gevonden te worden. Randvoorwaarde is dat het iets voor de gehele wijk moet zijn. Het bestuur
zal een invulling hieraan geven.

Uit de vergadering komt de opmerking dat er bij de lasten in 2009 geen post “Jeugd” staat. Er
staat daarentegen wel een bedrag van € 1000,- voor Halloween. Er wordt voorgesteld dit te
wijzigen in € 500,- voor Halloween en een post Jeugd toe te voegen met ook een budget van
€ 500,- in 2009. Het bestuur zegt dit toe.

De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2009.

6b. Vaststellen contributie 2006

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2009 niet te verhogen. De vergadering gaat akkoord. De
contributie in 2009 bedraagt daarom € 7,- per jaar.

7. Werkzaamheden werkgroepen

In het wijkblad van maart 2009 is een toelichting gegeven op de plannen van alle werkgroepen in
2009. Over een aantal onderwerpen wordt een extra toelichting gegeven:

Nieuw fietspad tussen Keijzershof en Koningshof. Er zijn in de afgelopen maanden vele
gesprekken gevoerd met bewoners van de Popelenburg en de Oosterdiep en de gemeente
over de aanleg van de fietsverbinding tussen Keijzershof en Koningshof. De
bewonersvereniging vindt dat het proces goed verloopt en dat argumenten goed
afgewogen worden. Onze wijkwethouder dhr. Oudhof heeft de coördinatie van dit
onderwerp in handen genomen. Binnenkort is er weer een vervolggesprek. Voor de
zomervakantie dient hierover een besluit genomen te zijn. De aanwezige wijkmanager
Kees Konings meldt dat de gemeente er inmiddels uit is, maar kan uiteraard geen
mededelingen hierover doen.
Als bewonersvereniging kunnen we over de exacte locatie van het aan te leggen fietspad
geen keuze maken, omdat bij alle opties er voor- en tegenstanders zijn in de wijk. Wij
zullen vooral op de zorgvuldigheid van het proces letten en de communicatie tussen alle
betrokkenen onderhouden. Er wordt voorgesteld de belangrijke communicatie via de
website te communiceren naar de wijkbewoners.
Riolering en herinrichting van de wijk. Na  afronding  van  fase  3  wordt  er  eerst  een
evaluatie met de bewonersvereniging gehouden voordat de aanbesteding van fase 4 in
gang gezet zal worden. Via onze website zullen wij hierover informatie verschaffen. De
voorzitter meldt dat wij als bewonersvereniging ontstemd zijn dat Marijke de Wit, die
voorzitter is van de werkgroep wijkontwikkeling, door een wijkbewoner persoonlijk
aangesproken is over dit onderwerp. Wij treden immers als bestuursleden gezamenlijk op
en vinden het volstrekt ongepast dat individuen op een incorrecte wijze hierover
aangesproken worden.
Website. Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die de website kan beheren.
Tuindershof. Hierbij zit de gemeente in de zogeheten voorbelastingfase, wat ongeveer één
jaar duurt. Het proces van de verkaveling loopt. Inmiddels staat vast dat er geen
ontsluiting van de wijk Tuindershof via de Verlengde Europalaan komt.
Woningen. Wij zijn bezig te inventariseren hoeveel belangstelling er in de wijk is voor het
vervangen van zinken dakgoten. Bij voldoende belangstelling willen we als
bewonersvereniging proberen een wijkkorting te regelen, zoals we dat in het verleden ook
bij het vervangen van het dubbelglas hebben gedaan.
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8. Rondvraag
Bij de rondvraag wordt door de aanwezigen waardering uitgesproken voor al het werk dat
het bestuur en de werkgroepen verrichten voor de bewonersvereniging.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur, waarna er een presentatie wordt
gehouden door Manuel Lima en Jordy Meyster (zie onder). Na afloop hiervan wordt in de
kantine van Het Baken een informele borrel gehouden.

Jongeren in de wijk
Na de algemene ledenvergadering vertelt Manuel Lima (links op onderstaande foto) van de
stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland het een en ander over zijn activiteiten in onze
gemeente. Manuel heeft wijkbewoner Jordy Meyster (rechts op de foto) meegenomen, die iets zal
vertellen over het plan een groot jongerenfeest in Pijnacker te organiseren.

Manuel is één van de vier medewerkers van de gemeente die zich bezighouden met jongeren. Hij
werkt 16 uur in de Hofnar en is 14 uur “ambulant” in onze gemeente. Hangpleklocaties zijn
tegenwoordig een actueel onderwerp. De gemeente onderscheidt drie typen van hangpleklocaties:
A (toegestaan tot 22:00 uur), B (gedoogd na 22:00 uur) en C (niet gedoogd). In onze wijk zijn er
twee C-locaties, te weten op het schoolterrein en bij Het Baken. Er wordt geprobeerd de jongeren
zoveel mogelijk naar de Hofnar te krijgen, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. De
vergadering vraagt of de Hofnar niet een andere naam kan krijgen, omdat de naam “Hofnar” niet
een al te positief imago heeft. De laatste tijd komen er overigens vooral klachten uit Klapwijk en
Tolhek als het om hangjongeren gaat. De vergadering meldt dat enkele jongeren ook enige tijd bij
de Serijnenhof hebben gezeten. De wijze waarop jongeren hierop aangesproken worden, is erg
belangrijk. Overigens betekent een hangpleklocatie niet per definitie overlast. Vaak gaat het goed,
maar de negatieve voorvallen krijgen toch altijd de meeste aandacht.

Jordy Meyster vertelt over zijn plan om een groot jongerenfeest te organiseren. Daar komt een
heleboel bij kijken. Wat voor thema’s kan je aan een feest verbinden? Welke workshop kunnen het
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feest nog leuker maken? Hoe ga je om met alcohol en zorg je dat er geen overlast veroorzaakt
wordt, etc?

Het te organiseren feest is voor alle jongeren in Pijnacker. Omdat jongeren uit onze wijk daar ook
deel van uit maken, willen we als bewonersvereniging dit ondersteunen. Hieronder valt ook
financiële ondersteuning. Zo kunnen we ons voorstellen dat we (een deel van) het entree van de
jeugd uit onze wijk betalen. Hierover zullen wij ook met andere wijkverenigingen contact
opnemen. Zodra Jordy en de andere organisatoren met een concreet voorstel komen, zullen we
reageren en bepalen hoe we dit voorstel gaan steunen.


