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1. Opening en mededelingen

Voorzitter Harry Junggeburt opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 25 aanwezige leden
van harte welkom. Onze wijkmanager Kees Konings van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is ook
aanwezig. Na afloop van de vergadering zal wijkbewoner Sjef Kickken een presentatie houden
over het onderhoud van huizen in de wijk.

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 2009

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

Bij de algemene ledenvergadering van 2009 waren wijkbewoner Jordy Meyster en Manuel Lima
van de stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland aanwezig. Jordy Meyster was van plan
een groot jongerenfeest te organiseren in Pijnacker. Als bewonersvereniging waren wij bereid dat
te steunen, bijvoorbeeld door jongeren uit onze wijk hiervoor aan te moedigen en een deel van het
entreegeld voor hen te betalen. Ondanks dat we een aantal keer contact met Jordy en Manuel
hebben gezocht, hebben wij later niets meer van hen vernomen.

3. Financieel verslag over 2009
Penningmeester Wim Langelaan geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een toelichting
op de financiële cijfers van 2009. Financieel staan wij er goed voor. In 2010 hopen wij (iets) meer
geld uit te geven dan dat er binnenkomt. In 2009 hadden we een record aantal leden, namelijk 660.

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 goede
boekhouding. De penningmeester streeft ernaar zo weinig mogelijk overloopposten te hebben
(tussen twee boekjaren), waarmee de kascommissie het eens is. Het bestuur dient op te letten dat
de egalisatiereserve niet te hoog wordt. De kascommissie kan zich ook vinden in het feit dat het
gereedschap van materiaalbeheer dat nog privé-eigendom was, is aangeschaft door de
bewonersvereniging. Hierdoor is nu al het gereedschap van materiaalbeheer eigendom van de
bewonersvereniging, wat de administratie veel overzichtelijker heeft gemaakt.

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
Lieuwe Westerhoff treedt uit de kascommissie. Piet Hoogland geeft aan dat het zijn voorkeur
heeft ook uit de kascommissie te stappen, omdat hij er al erg lang inzit. Jan-Willem Arnold, die
niet aanwezig is, wil volgens de andere twee kascommissieleden wel in de kascommissie blijven
zitten.

In de vergadering melden zich geen nieuwe kandidaten voor de kascommissie. De vergadering
machtigt daarom het bestuur om één of twee nieuwe kascommissieleden aan te stellen. Lieuwe
Westerhoff en Piet Hoogland worden bedankt voor hun jarenlange inzet in de kascommissie.

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

Voorzitter Harry Junggeburt treedt af en is
niet herkiesbaar. Voor deze vacature draagt
het bestuur Meindert Wiersma voor. De
vergadering gaat akkoord, wat betekent dat
Meindert de nieuwe voorzitter is. Op de
onderstaande foto wordt door Harry op
symbolische wijze een (nogal groot
uitgevallen) voorzittershamer aan Meindert
overhandigd.

Harry wordt door secretaris Erik de Goede
bedankt voor zijn grote inzet in de vier jaar
dat Harry voorzitter is geweest. Bij zijn
aantreden had Harry overigens al aangegeven
dat hij deze functie vier jaar zou bekleden.
Alle bestuursleden hebben zeer plezierig met
Harry samengewerkt. In die vier jaar is er
ook veel gebeurd en zijn er ook tal van
activiteiten georganiseerd. Een van de
hoogtepunten was het 30-jarig jubileum in
2008. Dat is op 20 september 2008 met een
groot(s) wijkfeest gevierd.

Tevens wordt Angelique Sörensen, die al een tijdje meedraait met de redactie, officieel benoemd
als voorzitter van de werkgroep Redactie.

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

6a. Begroting 2010

De begroting voor 2010 wordt toegelicht en de vergadering gaat akkoord met deze begroting.

Dit jaar zal er geen acceptgiro bij het juni-wijkblad zitten voor de contributiebetaling, maar een
brief. De leden worden verzocht elektronisch (via Internet) te betalen, wat in voorgaande jaren al
in meer dan 80% van gevallen gebeurde. Dit voorkomt problemen bij het achterhalen van de
adressen, wat bij acceptgiro’s wel kan optreden. In de brief die bij het wijkblad zit wordt ook
beschreven hoe men de contributie kan voldoen als men niet via Internet wil betalen.

6b. Vaststellen contributie 2010

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2010 niet te verhogen. De vergadering gaat akkoord. De
contributie in 2010 bedraagt daarom € 7,- per jaar.



Bewonersvereniging Koningshof

7. Werkzaamheden werkgroepen

In het wijkblad van maart 2010 is een toelichting gegeven op de plannen van alle werkgroepen in
2010. Daarom worden deze plannen bij deze algemene ledenvergadering niet nogmaals besproken.
Uit de vergadering komen de volgende vragen:

Herinrichting Rivierenlaan i.v.m. de vervanging van de riolering. Wanneer zal dat
plaatsvinden? In juni zal hierover een informatieavond voor wijkbewoners door de
gemeente georganiseerd worden. Met onze bewonersvereniging zal vooroverleg
plaatsvinden over de plannen van de gemeente.
Inrichting speelplaats bij de Binkhorst. Dhr. Booms van de Binkhorst meldt dat de
gemeente al beslist heeft hoe de speelplaats van de Binkhorst heringericht zal worden. De
gemeente meldde hem dat er overleg heeft plaatsgevonden hierover. Er is slechts met één
of twee personen hierover gesproken en niet met de andere bewoners. Dat vindt hij een
merkwaardige gang van zaken. Bij de wijkschouw van september 2009 is dit onderwerp
ook niet aan de orde gekomen. Er wordt afgesproken dat Marijke de Wit, die voorzitter is
van de werkgroep wijkontwikkeling, dit samen met dhr. Booms zal oppakken en het met
de gemeente zal bespreken.
Wijkcontact. Een wijkbewoonster, te weten Martha Garcia-Gómez, is bereid het
wijkcontact nieuw leven in te blazen. Als bestuur zijn wij daar zeer verheugd over.
Tijdens de vergadering stelt Martha zich voor en vertelt ze wat ze op hoofdlijnen van plan
is. Het is de bedoeling dat met name personen die in de wijk komen wonen geïnformeerd
worden over onze wijk. Het is ook een mogelijkheid dat bij bijzondere
familiegebeurtenissen, zowel in positieve als in negatieve zin, een kaartje gestuurd zal
worden.
In de vergadering meldt Jenny Wassenaar dat zij ook wil meehelpen bij het wijkcontact.
Martha en Jenny zullen dus samen invulling gaan geven aan “wijkcontact”.

8. Rondvraag
Keijzershof. Bij de rondvraag wordt gemeld dat wij contact hebben gehad met een aantal
personen uit de nieuwe wijk Keijzershof. Deze personen hebben het voornemen een
bewonersvereniging op te richten in Keijzershof. Binnenkort zullen wij een keer kennis
maken met hen en zullen wij kijken hoe en of wij hen kunnen helpen daarbij.
Haringavond op 8 juni.  Een van de aanwezigen meldt dat op 8 juni a.s. de
Herensociëteit Eensgezind een haringparty organiseert bij Tout le Monde. De kosten zijn
€ 10,- per persoon (exclusief drankjes). De opbrengst van deze avond is voor het goede
doel Alpe d’HuZes. Iedereen is van harte welkom.
Wijkborrel. De vergadering stelt voor een keer een borrel voor wijkbewoners te
organiseren.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur, waarna er een presentatie wordt
gehouden door Sjef Kickken (zie volgende pagina). Na afloop hiervan wordt in de kantine
van Het Baken een informele borrel gehouden.
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Onderhoud in de wijk
Na de algemene ledenvergadering geeft wijkbewoner Sjef Kickken een presentatie over onderhoud
van woningen. In een interessante presentatie met veel foto’s worden veel tips gegeven over het
onderhoud van huizen. De onderwerpen daken, dakgoten, metselwerk, kozijnen, schilderwerk,
hang- en sluitwerk en elektronische installatie worden besproken. Aan de hand van foto’s werd
getoond van hoe het niet moet. De presentatie is te vinden op onze website, zie http://www.wijk-
koningshof.nl/archief.html.

http://www.wijk-

