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1. Opening en mededelingen

Voorzitter Meindert Wiersma opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 20 aanwezige leden
van harte welkom. Onze wijkmanager Kees Konings van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is ook
aanwezig. Na afloop van de vergadering zal wijkbewoner Paul Geluk een presentatie houden over
“wateroverlast in kruipruimtes”.

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 2010

Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering (zie www.wijk-koningshof.nl/archief.html)
wordt doorgenomen. Er komen geen opmerkingen uit de vergadering. De voorzitter meldt dat aan
het verzoek tot het organiseren van een wijkborrel nog niet is voldaan. Dat zullen we in 2011
organiseren. Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Financieel verslag over 2010
Penningmeester Wim Langelaan geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een toelichting
op de financiële cijfers van 2010. De belangrijkste inkomsten en uitgaven worden in een
taartdiagram gepresenteerd. We hebben een transparante financiële administratie. In 2010 zijn er
1080 transacties verricht, die allemaal in één EXCEL file staan en mede daardoor eenvoudig te
controleren zijn. Wim gaat vooral in op het ledenaantal. In 2010 hadden we een record aantal
leden, namelijk 684, waarbij het record uit 2009 (namelijk 660) verbroken werd. Hier is veel tijd
in gaan zitten. Niet-betalers zijn maximaal drie keer hieraan herinnerd. In 2010 is, zoals begroot,
meer uitgegeven dan we aan inkomsten hadden.

4a. Verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en is verheugd dat de penningmeester een goed
financieel beleid heeft gevoerd. De boekhouding is helder en is verder vereenvoudigd door alles
via één bank te laten lopen. Ook de boekhouding van het materiaalbeheer ziet er netjes uit. Zoals
begroot was er een negatief saldo over 2010. De kascommissie kan zich erin vinden dat dit ten
laste komt van de (egalisatie)reserves. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de
ledenvergadering van vorig jaar om de reserves te verminderen.

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
In de vergadering melden zich geen nieuwe kandidaten voor de kascommissie. De vergadering
stemt daarom in met het verzoek van het bestuur om de kascommissie niet te wijzigen. Twee van
de drie leden zitten er immers pas één jaar in. De kascommissie blijft dus bestaan uit Jan-Willem
Arnold, Eric van Broekhoven en Bart Jeroen Bierens.

Het bestuur memoreert dat Piet Hoogland en Lieuwe Westerhoff dit jaar voor het eerst niet in de
kascommissie zaten. Dat hebben zij heel lang gedaan. Het bestuur dankt beiden voor hun zeer
langdurige en deskundige inzet voor de kascommissie. In al die jaren hebben zij bijgedragen aan
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de vele goede adviezen die de kascommissie heeft uitgebracht. Het bestuur zal een attentie aan
Piet en Lieuwe overhandigen.

5. (Her)verkiezing/ benoeming van bestuursleden

Secretaris Erik de Goede treedt af en is herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten gemeld
voorafgaande aan de vergadering. Erik wordt herkozen.

6a. Begroting 2011

De begroting voor 2011 wordt toegelicht door de penningmeester. Vanaf 2011 lopen de
contributieinkomsten van Sport&Spel ook per kalenderjaar. In de begroting is ook een budget
voor een wijkfeest opgenomen, maar hiervoor is nog geen concrete invulling. Wij verwachten in
2011 evenveel inkomsten als uitgaven te hebben en dus budget neutraal te zullen werken. De
vergadering gaat akkoord met deze begroting.

6b. Vaststellen contributie 2011

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2011 niet te verhogen. De vergadering gaat akkoord. De
contributie in 2011 bedraagt daarom € 7,- per jaar.

Het bestuur kondigt aan dat in 2012 mogelijk wel voorgesteld zal worden de contributie te
verhogen. Dit heeft te maken met het feit dat twee van onze belangrijkste inkomstenbronnen
(gemeentesubsidie en oud-papierinkomsten) mogelijk minder worden. In het kader van de
aanstaande gemeentelijke bezuinigingen verwachten wij dat de subsidie iets zal verminderen. Bij
het oud-papier wil de gemeente overstappen op een nieuw “beloningssysteem”, waardoor het
momenteel onzeker wat voor financiële gevolgen dat zal hebben voor ons.

De vergadering meldt dat zij de contributie laag vinden. Het bestuur is het hier mee eens, maar
merkt op dat de contributie van andere bewonersverenigingen redelijk vergelijkbaar is.

7. Werkzaamheden werkgroepen

In het wijkblad van maart 2011 is een toelichting gegeven op de plannen van alle werkgroepen in
2011. Daarom worden deze plannen bij deze algemene ledenvergadering niet in detail besproken.
Voorzitter Meindert geeft een korte samenvatting. Zo hebben we sinds 2010 weer een werkgroep
Wijkcontact en staat in 2011 wederom een Halloween-feest op het programma.

Op vrijdag 3 juni zal de werkgroep wijkcontact een koffie/thee-bijeenkomst organiseren. Die zal
gehouden worden bij Jenny Wassenaar, waarbij vooral personen uit de buurt uitgenodigd zullen
worden. Als dit een succes is, dan zal dit vaker georganiseerd worden.

Extra vrijwillig(st)er voor wijkcontact. De werkgroep Wijkcontact bestaat uit twee personen, te
weten Martha Garcia-Gómez en Jenny Wassenaar. De werkgroep kan uitbreiding goed gebruiken,
waartoe een oproep wordt gedaan.

In vergelijking met voorgaande jaren willen we iets afwijkend gaan doen met het
december wijkblad. Tot nu toe werd het wijkblad onder alle huishoudens verspreid, ongeacht of
men  lid  is  of  niet.  Het december-2011 wijkblad willen we echter alleen onder de leden gaan
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verspreiden. Bovendien zal deze editie extra aantrekkelijk gemaakt worden, waarbij men zou
kunnen denken aan kortingsbonnen bij een aantal van onze adverteerders.

De afgelopen tijd heeft Oranjehof veel aandacht gevergd. In het comité dat met de gemeente
hierover praat, zijn wij in de persoon van onze voorzitter Meindert ook vertegenwoordigd. Dit
onderwerp staat al maanden volop in de schijnwerpers in onze gemeente. In goed overleg tussen
betrokken wordt momenteel aan een voor iedereen aanvaardbare oplossing gewerkt.

Uit de vergadering wordt een vraag gesteld over de grootschalige verzakkingen in de wijk. De
Delflanddreef en alle zijstraten zijn inmiddels opnieuw ingericht, als uitvloeisel van het vervangen
van het diepriool. Er is nu al verzakkingen over een grote afstand zitbaar in een aantal straten.
Blijkbaar is het zand niet voldoende aangedrukt c.q. ingedikt tijdens de herbestrating. Er wordt
afgesproken dat Marijke de Wit en Walther Geluk dit onderwerp gezamenlijk zullen oppakken en
het bij de gemeente onder de aandacht zullen brengen. Dit laatste is van belang voor de straten
waar de herinrichting nog uitgevoerd dient te worden (Rivierenlaan en zijstraten).

8. Rondvraag
Bewoning Oranjehof. Henk Vijverberg meldt dat hij gehoord heeft dat momenteel
woonruimte gezocht wordt voor hoog opgeleide technici die gaan werken aan de Tweede
Maasvlakte. Daarbij schijnt ook Oranjehof een van de opties te zijn, wat een prima
invulling van de woonruimte zou zijn.
Snelheidsmeting in de wijk.  Leo Donck vraagt over er een snelheidsmeting uitgevoerd
kan worden op de Delflanddreef ter hoogte van de Hennenberg. Daar wordt volgens hem
nog steeds hard gereden. Kees Konings meldt dat bij de gemeente een lasergun gevraagd
kan worden, waarmee een ieder zelf snelheidsmetingen mee kan uitvoeren. Het bestuur
meldt dat ze dit onderwerp zullen oppakken.
Viooltjes. Na voltooiing van de herbestrating van de Delflanddreef en zijstraten heeft de
gemeente aan een ieder een tros viooltjes overhandigd. Deze geste is door een ieder zeer
op prijs gesteld.
Informatiebrief voor nieuwe leden. Voor nieuwe bewoners in de wijk heeft de
bewonersvereniging een A4tje met informatie over onze vereniging. Dit wordt o.a. door
Rondom Wonen aan nieuwe huurders gegeven. Kees Konings meldt dat de gemeente deze
informatie ook verstrekt aan nieuwe bewoners.
Informatieavond over veiligheid in de wijk. Onlangs heeft de gemeente een
informatieavond over dit onderwerp georganiseerd. Het bestuur meldt dat zij ook van
plan is een dergelijke avond te organiseren.
Gadget voor op tijd betalende leden. Het bestuur meldt dat leden die op tijd de
contributie betalen een gadget zullen ontvangen.
Dankwoord voor vrijwilligers. Bij de rondvraag wordt door de aanwezigen waardering
uitgesproken voor al het werk het bestuur en de werkgroepen verrichten voor de
bewonersvereniging.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur, waarna er een presentatie wordt
gehouden door Paul Geluk (zie volgende pagina). Na afloop hiervan wordt in de kantine
van Het Baken een informele borrel gehouden.
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Wateroverlast in kruipruimtes
Na de algemene ledenvergadering geeft wijkbewoner Paul Geluk een presentatie over
“wateroverlast in kruipruimtes”. In een interessante presentatie met veel foto’s werd o.a. ingegaan
op de risico’s, oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen. Dat zijn er nogal wat, te weten zand, bims,
chips, schelpen, kalkkorrels, folie en drainage. Bovendien zijn er opties te combineren met vloerisolatie,
waarover Sjef Kickken ook informatie had aangeleverd. Uit de presentatie bleek dat Paul zich terdege
had voorbereid. Zo werden van alle opties voor- en nadelen gepresenteerd. Bovendien wist hij de vragen
uit het publiek zeer adequaat te beantwoorden.

Als bewonersvereniging willen we op zo korte mogelijke termijn inventariseren welke concrete plannen
wijkbewoners hebben om deze problematiek te verhelpen. Hierbij willen wij graag coördineren en bij
voldoende belangstelling een wijkkorting proberen te regelen. Paul heeft aangegeven dat daar goede
mogelijkheden voor zijn. Daarbij zou het prettig zijn dat de meeste geïnteresseerden dezelfde optie(s)
uitkiezen. Uit de presentatie van Paul bleek dat schelpen en kalkkorrels naar zijn mening de voorkeur
verdienen.

De volledige presentatie is te vinden op de website van de Bewonersvereniging Koningshof, zie
http://www.wijk-koningshof.nl.

http://www.wijk-koningshof.nl.

