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1 Opening
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom.

2 Mededelingen
Sinds mei 2007 heeft de BVZ 90 leden.
Er zijn vanavond 22 wooneenheden aanwezig, waarvan 2 nog geen lid zijn.
Alleen de leden hebben stemrecht en wel 1 stem per wooneenheid.
Afbericht hebben:
Fam. Jansen 1201, fam. Wuis 1603, fam. Van der Vliet 1410, fam. Reinen 1206.,
fam. Orelio 1518. Roel Kattouw, wijkcoördinator.
Wim Sneek 1417 heeft ook afbericht en Arie ten Boekel gemachtigd namens hem te
stemmen.

3 Notulen algemene ledenvergadering 13 maart 2007
Tekstueel en inhoudelijk onder applaus voor het toenmalige bestuur en assistenten
gearresteerd.

4 Notulen ledenvergadering tussenrapportage 11 december 2007
Mevrouw Lindenhovius vindt dat de secretaris zich veel tijd kan besparen door de
voornaam en de achternaam van de aanwezigen te vervangen door fam. of de heer
of mevrouw. De voorzitter vindt dat een goed idee, maar de secretaris vraagt de
aanwezigen of iedereen dat vindt. Een aantal niet. Er wordt niet over gestemd, de
voorzitter zegt dat het voortaan gaat zoals mevr. Lindenhovius voorstelt. Notulen
worden goedgekeurd.

5 Jaarverslag van de secretaris over 2007/2008.
Het huidige bestuur is 13 maart 2007 aangetreden.
Jan Tiessen, voorzitter, Arie ten Boekel penningmeester, Map Hoekstra secretaris,en
lek Bakelaar en Gaike Dalenoord bestuurslid.

Er zijn 14 bestuursvergaderingen geweest en 1 vergadering van het Dagelijks
Bestuur. Plus 2 extra vergaderingen ter voorbereiding van deze ALV- avond.
We hebben alle bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart met 9
nieuws-brieven op de hoogte gehouden.

We hebben regelmatig contact met instanties.
Met Cees Pieterse de wijkmanager, Adri Bouma, de wijkconciërge, Roel Kattouw, de
wijkcoördinator.
Met de Belangen Vereniging Julianadorp, vooral met Ruud Kwast. Dit heeft geleid tot
het gratis gebruik van het SIP ( steunpunt en informatiecentrum) voor bestuurs- en
commissievergaderingen.
In 2008 met het Vrijwillig Landschapsbeheer i.v.m. het plaatsen van hekken
tijdens het broedseizoen van de zwanen.
In verband met gebruik van het Wijksteunpunt Julianadorp spraken we met
Mevrouw Getrouw van Woontij, de eigenaar van dit gebouw en met mevrouw
Dijkshoorn van de WMD , de beheerder van dit gebouw. Wellicht kunnen we in de
toekomst samenwerken.
We nemen deel aan bijeenkomsten van het Wijkplatform Julianadorp. De laatste keer
hebben we gereageerd op de SWOT-analyse ( =analyse van sterke en zwakke
punten) van Zwanenbalg.
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Met de Franciscushoeve hebben we op managementniveau 3 keer overlegd.
En met de Truus Storm voor en tijdens de geslaagde gecombineerde activiteiten
BVZ/ Hoeve.

We hebben een avond belegd voor de vrijwilligers van de BVZ die we de HANDEN
IN DE WIJK noemen. Gelukkig is een aantal nu al aan de slag. Niet alle mogelijke
activiteiten van onze activiteitenkalender zijn bemenst.
Voor het paaseierenzoeken is Silvia de Jong het aanspreekpunt. Verder doen mee:
Angelique Bouma, Truus Storm, Ans de Goede, Map Hoekstra.
Deze mensen willen e.t. ook de spelletjesdag voor de kleintjes en de cliënten van de
Hoeve organiseren.
Voor de postgroep, die onze mailing verzorgt, is Angelique Bouma het
aanspreekpunt. U ziet ook Slivia de Jong, Esther Laan, Marja Jansen en lek
Bakelaar de nieuwsbrief bezorgen.
De lichtjeskeuring met Sintemaarten op de Hoeve was een succes. Evenals de
groendag.
In de kerstperiode is er door de heer Kerssemeyer en helpers weer een kerstboom
geplaatst.
Piet de Lange wil bewoners helpen, hij is onze sociale klusser.
Fred Reinen zal zich met Arie ten Boekel met het verkeer in en rond de wijk
bezighouden.
We willen, nu Gaike Dalenoord afscheid neemt, Ina Orelio voorstellen als 2e

secretaris. Zij zal zich, na stemming, met de overlast en ergernissen in de wijk
bemoeien, leden bezoeken, koninginnedag helpen organiseren. Helaas kan zij
vanavond niet aanwezig zijn.
Over de entree is de laatste jaren al veel gezegd. Er is door ons een inventarisatie
gehouden met de naaste bewoners en de gemeente. Jos Orelio is aangezocht
commissielid van de BVZ te worden. Hij zal de verfraaiing van Zwanenbalg en de
entree uitwerken. Ook hij kan vanavond niet aanwezig zijn.
Loek de Goede gaat samen met een aantal anderen als klankbordgroep voor het
bestuur fungeren. Hij wordt voorgesteld als commissielid van het bestuur. Adrie
Bouma de wijkconciërge zal de wijkadviseur van de BVZ zijn.

We hebben nu 6 draaiboeken die al hebben gefunctioneerd:
voor de lampionkeuring, het paaseierenzoeken, de kerstboom, de postgroep,
de groendag en het houden van een ledenvergadering.

Tenslotte is het contact met Jeroen van Pernis ,wat betreft de website van de BVZ,
op zijn verzoek beëindigd. Gaike Dalenoord maakte een nieuwe opzet voor de
website.
Hopelijk zal hij in de toekomst onze webmaster kunnen worden. Nu is de site tijdelijk
buiten gebruik.
Samenvattend is er door de BVZ veel werk verricht om het woon- en leefgenot in
Zwanenbalg en aan de Callantsogervaart te bevorderen!

VRAGEN:
Meneer Hogervorst (1207) vraagt opheldering over contact met Vrijwillig
Landschapsbeheer. Voorzitter antwoordt dat het vorige hek nogal opvallend was en
dat de BVZ gevraagd heeft om een hek dat de zwanen goed beschermt, maar
minder opzichtig is. Nu redelijk alternatief: hek een stukje naar achteren. Meneer
Kerssemeyer(1402) vraagt hoe lang het hek blijft staan. Voorzitter: Tot na het
broedseizoen, eind mei??
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Mevrouw Schaap ( 1815) vindt het schokkend dat het vorige hek "net een getto-hek"
werd genoemd. Het gaat om de zwaan, die moet beschermd worden! Dit hek stond
er net op tijd!

Voorzitter zegt dat er veel meningen over de zwanen in Zwanenbalg zijn.BVZ blijft
zoeken naar een voor ieder geschikte oplossing.

6 Financiën: financiële middelen 2007
Penningmeester licht wat punten toe.
Meneer Kerssemeyer adviseert de hoge kerstboomprijs toe te lichten. BVZ wil alles
legaal omtrent de kerstboom. Gemeente keurde de sterkstroomverlichting af. BVZ
schafte zwakstroomverlichting aan. Deze lichtjes staan voortaan ook bij de middelen
van de vereniging.
Dit agendapunt is geaccepteerd.

7 Financiën: kascontrole commissie. Verkiezing nieuwe kascontrole-
commissie.
Voorzitter Kees Hogervorst en Loek de Goede: kascontrolecommissie vinden het
financieel verslag goed gedocumenteerd en inzichtelijk. Vergadering mag de
penningmeester dechargeren. Hij wordt hartelijk bedankt!
Kees Hogervorst treedt af, en hoewel Loek de Goede al twee keer in de
kascontrolecommissie heeft gezeten, blijft die aan vanwege de continuïteit.
Tweede lid wordt mevrouw Lindenhovius, en reservelid mevrouw Schaap.

8 Financiën: begroting 2008 , inclusief balans.
Arie ten Boekel zegt dat de contributie gebaseerd is op 100 leden.
Er is een reserve nodig , zodat de BVZ een jaar kan blijven draaien, mochten er geen
betalende leden meer zijn. Jan Tiessen wijst op de post "bezittingen". BVZ wil het
reserveren van gelden beperkt houden.
Mevrouw Bouma ( 1315) vraagt naar de plannen voor de entree.
Jan Tiessen: BVZ is nu zover dat de Gemeente wil meedenken en tekeningen wil
maken. De wijk heeft inspraak wat betreft de gereserveerde € 2000.
Verfraaiing van de wijk wordt meer dan de entree alleen. U hoort het als er nieuws is.
Mevrouw Schaap vraagt wat met de entree bedoeld wordt.
Antwoord: van de rotonde tot het water.
Meneer Kerssemeyer merkt op dat er meer entrees zijn. Ook bij de fietspaden. Die
worden hier niet bedoeld. Maar die entrees zullen wel onze aandacht houden!
Voorzitter bedankt onze penningmeester.

9 Vaststellen contributie 2008: €15.
In juni 2007 begon het nieuwe bestuur betaling te vragen. Je werd alleen lid na
betaling! Nu zijn er 90 leden. € 15 contributie per jaar is voldoende op dit moment.
Meneer Kerssemeyer adviseert bij de nieuwsbrief een ledenlijst toe te voegen, zodat
je kunt zien wie er lid is en e.t. je buren kunt aanspreken. BVZ wil liever geen lijst
toevoegen, waarop meneer Kerssemeyer aanbiedt bij de niet- leden langs te gaan
om te vragen of ze lid willen worden!
Meneer de Wit (2004) vraagt of Ger de Haas van de BVJ ook zo blij is dat
Zwanenbalg subsidie krijgt. Jan Tiessen zegt dat het contact goed is, we werken
samen en vertrouwen elkaar.
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10 Bestuur: verkiezingen. Het bestuur draagt als 2e secretaris, mevrouw Ina
Orelio voor, en als commissielid de heren Jos Orelio ( verfraaiing Zwanenbalg)
en Loek de Goede ( klankbordgroep).
Unaniem wordt Ina Orelio gekozen.
BVZ zoekt nog naar een commissielid sport en spel.
De klankbordgroep ,met maximaal 4 mensen uit de verschillende delen van
Zwanenbalg, die het bestuur kritisch gaat volgen, is in oprichting. Loek de Goede
wordt unaniem gekozen.
Jos Orelio, een creatieve man voor de verfraaiing van de wijk, wordt unaniem
gekozen.

11 Bestuur: afscheid van Gaike Dalenoord
Voorzitter memoreert Gaike's inzet voor de doorstart van de BVZ. Voor het
bestuurswerk had Gaike inderdaad weinig tijd vanwege verblijf buiten Den Helder.
Bedankt hem voor zijn inzet met een cadeautje.
Gaike zegt dat hij nu permanent weinig hier zal zijn en complimenteert het bestuur
met de doorstart. Gelukkig is er een plaatsvervanger voor hem gevonden die het
bestuur weer op 5 personen brengt.

12 Voorgenomen beleid 2008:

Ten eerste: "Handen in de wijk" complementeren.

Ten tweede: "Naast de groendag" aandacht voor het beheer van het water in en rond
onze wijk.

Ten derde: "Aandacht voor de top 5", de ergernissen buitenshuis waar velen zich aan
blijken te storen.
Top 5 ergernissen buitenshuis (april 2008 VT Wonen)

1. honden- en kattenuitwerpselen
2. verkeersoverlast
3. buren
4. geluidsoverlast van mensen, verkeer, vliegtuigen
5. diversen, o.a. zwerfafval, troep.

Wat betreft punt 1 start de BVZ met actie. De Gemeente heeft voor een pilot, zoals
in de Visbuurt, helaas geen geld meer.
Meneer Kerssemeyer wijst erop dat er al een enquête in Zwanenbalg is gehouden in
2006. De grootste ergernis was vandalisme.
BVZ heeft nu een lid in het bestuur dat zich o.a. met die ergernissen gaat bemoeien.

Ten vierde: "Samenwerking met de gemeente en alle diensten."

Ten vijfde: "Samenwerking met onze omgeving", te weten de Franciscushoeve en de
BVJ. Met als doel integratie in de toekomst.
Maar ook intenties uitspreken en mogelijk samenwerking starten met Ooghduyne en
het Vrijwilliglandschapsbeheer.

Tot slot ons beleid baseren op:
samenleven
samen doen
samenwerking met anderen,
want samen komen wij verder. Echter: als de samenwerking er niet is, gebeurt er
niets!
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Conclusie: openheid koppelen aan respect en kwaliteit van de bewoners/ leden BVZ
en bestuur BVZ.
Inmiddels vinden er in de wijk 22 activiteiten plaats. Een 3-tal activiteiten, t.w. kerst,
sport en website moeten nog verder van vrijwilligers worden voorzien.

Het betalen aan activiteiten.

De niet-leden zullen in het vervolg voor een aantal zaken financieel moeten
bijdragen. Uitzonderingen blijven de nieuwsbrief of informatie door de BVZ voor
Zwanenbalg. Maar ook de activiteiten voor de kleintjes, zoals paaseieren
zoeken, Sintemaarten blijven gratis.
De hoogte van de bijdrage voor de activiteiten zal het bestuur nader bepalen.
Ambitie hebben we als bestuur genoeg. Maar de uitvoering ligt ook bij u, vrijwilligers
zijn nodig voor "Handen in de wijk".

13 Rondvraag
Meneer Lindenhovius zou graag een verslag willen van het Wijkplatform Julianadorp.
De voorzitter antwoordt dat de woorden van de BVZ niet terug te vinden zijn in de
notulen van het Wijkplatform. We hopen dat het in de toekomst wel gebeurt. De
vraag over de stand van zaken wat betreft het huishoudelijk reglement is te
beantwoorden met: BVZ is nog niet zo ver dat we alle veranderpunten ( anders dan
statuten) duidelijk hebben.
Mevrouw Lindenhovius ziet het stemmen over personen liever schriftelijk gebeuren.
Het bestuur zal het bezien.
Loek de Goede complimenteert dit bestuur met "Chapeau"!

14 Sluiting eerste deel. Het is nu 5 over half 10!

Pauze.
Een gratis drankje voor de aanwezigen.

Thema: Ooghduyne
Pim Lijesen , voorzitter van de Golfclub Ooghduyne, is nu 4 jaar voorzitter, waarvan
de laatste 2 jaar zeer hectisch zijn geweest vanwege de veranderingen. Landal en
de Golfclub zijn nu beiden zelfstandig. In 2007 is de Golfclub eigenaar geworden van
de golfbaan.
In 1992 is de Golfclub opgericht. Er was bij de planologie van Den Helder/
Julianadorp geen rekening gehouden met een golfbaan (30 ha). Er is een lange
smalle 9 holesbaan aangelegd. Toch kende de NUF al in 1995 de A-status toe. Er
was wel een ontheffing voor de kleedruimte nodig, want die was er niet. Eind maart
2008 is die kleedruimte wel gereed.
Na voetbal en tennis is de golfsport nu de 3e sport in Nederland. Het wordt steeds
populairder en is al lang geen elitesport meer. Er komen steeds meer golfbanen bij.
Tegenwoordig zijn er veel "vrije "golfers. Zij worden geen lid, maar betalen per keer.
Meneer Lijesen vertelt over de golfsport en de golfbaan. Julianadorp is een duinbaan
en wordt ook zo uitgebreid met een "commitment to green". Een beheerplan met oog
voor de natuur, voor de planten en de dieren. Dat leidt tot duurzaam natuurbehoud.
En heeft tevens als voordeel dat er jaarlijks een beoordeling is en een keurmerk. De
grootste zorg is de veiligheid van spelers en passanten.
De Golfclub hoopt met de gemeente Den Helder tot een intentieverklaring te komen.
De wens is in het Duinzoomplan (naast Zwanenbalg) dat in 1992 startte , 1/3 deel te
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kunnen inrichten als 18 holes golfbaan. Er komt een brug van Zwanenbalg naar
Wierbalg en van Zwanenbalg naar en door de golfbaan. Dat fietspad zal tot de duinen
lopen.

De voorzitter bedankt Pim Lijesen en schenkt hem een presentje namens de BVZ.

Hij sluit de vergadering met de oproep zich op te geven voor de garageverkoop op 30
april van 10.30 uur tot 13.00 uur. Hij kondigt de groen/waterdag aan die op 24 mei
gehouden zal worden. Dankt alle aanwezigen voor het vertrouwen en de inbreng
tijdens deze vergadering en wenst allen wel thuis toe.

Genotuleerd door Map Hoekstra- van Amersfoort
Secretaris BVZ.
30 september 2008


