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BVZ ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 APRIL 2009

1 Opening
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en opent met
1 minuut stilte om de overledenen van de wijk te herdenken.

2 Mededelingen
Van het bestuur zijn aanwezig: Jan Tiessen, voorzitter, Arie ten Boekel
penningmeester, Map Hoekstra secretaris,en Iek Bakelaar. Ina Orelio heeft zich
teruggetrokken als bestuurslid. Haar man Jos blijft zich wel bezighouden met de
entree. Aanwezige overige bewoners: mevr. Smit 1124, heer en mevr. Reinen 1206,
mevr. De Jong 1314, meneer Dalenoord 1318, heer en mevr. de Wit 2004, heer de
Lange 1105, heer en mevr. de Brie 1323, heer Brink 1808, heer en mevr. de Goede
1406, heer en mevr. Lindenhovius 1119a.
Er zijn vanavond 14 wooneenheden aanwezig.
Alleen de leden hebben stemrecht en wel 1 stem per wooneenheid.
Afbericht hebben:
Fam. Laan 1809, fam. Bouma 1315, fam. Beglinger 1709.
Heer Dalenoord heeft gevraagd vanavond wederom de notulen van de ALV van
3 april 2008 te laten goedkeuren, omdat hij denkt dat zoiets maar een keer per jaar
kan. De voorzitter heeft de statuten geraadpleegd en komt tot de conclusie dat in de
notulen van 20 november 2008 onder punt 4 e.e.a. reeds aan de orde is geweest en
uiteindelijk tekstueel en inhoudelijk is goedgekeurd en gearresteerd.
In de statuten van 12 april 2000 artikel 15/16 en 17 wordt hierover gerept, met name
artikel 17 blz. 11 punt 1 spreekt dit bestuur aan. Naast de algemene vergadering
bedoeld in het vorige artikel 16, ….”worden algemene vergaderingen bijeengeroepen
door het bestuur zo dikwijls dat wenselijk is ( of oordeelt).”
N.B. Het statuut is een onderdeel waar dit bestuur tot heden onvoldoende tijd aan
heeft kunnen besteden. Is wel wenselijk!
Heer Dalenoord is het er mee eens.

3 Vaststellen agenda.
Er zijn geen wijzigingen.

4 Notulen algemene ledenvergadering 3 april 2008.
20 november 2008.
Opmerkingen: mevr. Lindenhovius blz. 6 punt 8 “Doel BVZ de band tussen de
bewoners in de wijk te bevorderen.” is beter. O.K.
Punt 5 Ergernissen. N.a.v. overlast in de wijk door Vijverhut- jeugd”, meldt de
voorzitter dat wijkagent Kattouw 20 maart 2009 heeft gepost, jeugd is gescand, alles
verliep rustig. In de SWOT-analyse die de BVZ van de wijk aan de gemeente
stuurde, staat uitgangsjeugd als aandachtspunt vermeld.
Heer Lindenhovius merkt op dat overlast vooral bij warm weer en in de vakanties
plaatsheeft.Heer Dalenoord dringt er op aan dat bewoners die overlast hebben altijd
de wijkagent op de hoogte moeten stellen.
Franciscushoeve krijgt nog dit jaar een nieuw pad naar de Callantsogervaart, zodat
de busjes niet meer door de wijk hoeven te rijden.
De verkeerscommissie heeft bij de gemeente o.a. aangedrongen op herasfalteren
van de Callantsogervaart. Er is voorlopig een smiley geplaatst. Bij de ingang van de
wijk is een extra 30km. bord geplaatst.
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Er wordt steeds meer gedaan aan de groenvoorziening, bomen van Noorderhaven
en de rotonde worden herplaatst in Zwanenbalg en bij de Hoeve.
Er zijn brieven naar de gemeentelijke diensten verzonden met afsprakenlijsten en
datum/ tijdgroep.
Entree ligt even stil vanwege het broeden van de zwanen.
Mevr. Lindenhovius vindt het woord “integratie” geen juist woord, “samenwerking”
zou in verband Hoeve beter zijn .Het antwoord: Dit woord wordt juist door ’s Heeren
Loo zelf gebruikt. Voorzitter belooft de inhoud van dit woord uit te zoeken.
Wat betref de plannen JulianadorpZuid/ DuinzoomZuid, de BVZ vraagt de gemeente
deze plannen uit te leggen.
Geplande fietspad gaat voorlopig niet door.
Punt 7: In het kader van 100 jaar Julianadorp is er op 16 mei 2009 voor heel
Julianadorp een opfleurdag. De BVZ laat de groen-/ waterdag daarmee samenvallen.
Punt 8: Wensen voor activiteiten van kinderen die ouder dan 10 jaar zijn? BVZ heeft
contact met de wijkagent.
Notulen worden goedgekeurd.

5 Stand van zaken vanaf 20 november 2009, inclusief 100 jaar Julianadorp en
9 juli 2009 10 jaar BVZ.
De voorzitter heeft bij punt 4 al veel activiteiten en resultaten genoemd. De secretaris
voegt daar nog aan toe:
Samenstelling bestuur:
De samenstelling van het bestuur is sinds 12 januari 2009 gewijzigd, vanwege het
vertrek van Ina Orelio. Jan Tiessen, voorzitter, Arie ten Boekel penningmeester, Map
Hoekstra secretaris en Iek Bakelaar bleven over.

Bestuursvergaderingen:
Het bestuur kwam 5 keer bijeen op: 15.12.2008, 19.01.2009, 23.02.2009, 09.03.2009
en 23.03.2009 .
Daarnaast overlegde de voorzitter met de secretaris, of de penningmeester of met
Iek Bakelaar als dat tussentijds nodig was.
Data en feiten:
We hebben de bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart regelmatig op de
hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de BVZ. U kreeg 28.11.2008,
10.12.2008, februari 2009 en maart 2009 een nieuwsbrief in de bus.
Daarnaast kregen onze “Handen in de wijk” een extra uitnodiging op 10.12.2008 voor
de Kerst in de wijk.
Nieuwsbrieven:
28 november 2008 : groen/ waterdag 6 december 2008
10 december 2008: Kerst in de wijk 20 december 2008, nieuwjaarsbijeenkomst
9 januari 2009.
Februari 2009: stand van zaken, uitdaging voor 2009, lidmaatschap,
activiteitenkalender 2009.
Maart 2009: uitdaging, lidmaatschap, 100 jaar Julianadorp, nieuws en activiteiten,
agenda algemene ledenvergadering, uitnodiging paaseierzoekwedstrijd 11 april 2009
op de Hoeve.
We hebben regelmatig contact met instanties.
Met Cees Pieterse de wijkmanager,
Met Adri Bouma, de wijkconciërge. Met hem maken we regelmatig een rondje in de
wijk en is er samenwerking wat betreft de groen/waterdagen, evenals met Klaas
Bregman van het Hoogheemraadschap.
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Met Roel Kattouw, de wijkcoördinator, i.v.m. overlast in de wijk.
Met de Belangen Vereniging Julianadorp, B.V.J. met Gert de Haas en Ruud Kwast.
Ook over het 100 jarig bestaan van Julianadorp. Met het Vrijwillig Landschapsbeheer
i.v.m. het plaatsen van hekken tijdens het broedseizoen van de zwanen.
We nemen deel aan bijeenkomsten van het Wijkplatform Julianadorp
Met de Franciscushoeve hebben we op managementniveau overleg gevoerd op
03.11.2008, 14.111.2008, 24.11.2008, 05.12.2008 en 15.12.2008 vanwege de
voorbereiding van de Kerst in de wijk op 20.12.2008.
26.01.2009 evaluatie van de Kerst in de wijk.
Daarnaast had de voorzitter overleg met Robertjan Kemeling, regiomanager van ’s
Heeren Loo, waartoe de Hoeve behoort.
En met de Truus Storm van de Franciscushoeve voor en tijdens de geslaagde
gecombineerde activiteiten BVZ/ Hoeve.

ACTIVITEITEN VAN DE BVZ.

Voor onze activiteiten heeft het bestuur hulp van onze vrijwilligers, onze Handen in
de wijk.
U wordt via de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het wel en wee van de
wijk. De nieuwsbrieven worden bezorgd door onze postgroep. Ze deden dat 4 keer.
Bij de activiteiten voor de kinderen, zoals Sintemaarten lichtjeskeuring op 11
november werkten we samen met en op de Hoeve en speelden onze handen in de
wijk een grote rol! Er is een groep kinderen die er veel plezier aan beleeft, evenals de
cliënten van de Hoeve.
Voor de groen/waterdag van 6 december 2008 was helaas niet zo veel
belangstelling. Gelukkig kregen de deelnemers een groot deel van de geplande
werkzaamheden gereed. Marion de Lange bakte weer heerlijke taarten.
Onze verkeersgroep had contact met de gemeente.
Dan heeft Jos Orelio een prachtige artist impression van de entree gemaakt. We
hebben hierover contact met de gemeente en hopen dat volgend jaar een praktische
Invulling kan volgen.
De kerstboomploeg had het druk. Naast een kerstboom bij de entree plaatsten ze
een boom bij de Hoeve. Die laatste boom werd tijdens de “Kerst in de wijk”
feestelijk ontstoken.
De “Kerst in de wijk “ met als doel de integratie bewoners De Hoeve / bewoners
Zwanenbalg was een succes. De glühwein en het kerstbrood waren heerlijk, de
muzikale artiesten droegen bij aan de kerstsfeer. En de kerstman niet te vergeten!
Truus Storm werd in het zonnetje gezet.
De nieuwjaarsreceptie 2009 is matig bezocht.

Inmiddels zijn van al onze activiteiten draaiboeken aanwezig. Die worden natuurlijk
steeds bijgewerkt.

We kunnen altijd nieuwe handen in de wijk gebruiken, dus als u wilt helpen, graag!!
We hebben ook behoefte aan mensen die in geval van nood willen inspringen, dus
een soort wachtlijst.

Samenvattend is er door de BVZ en de Handen in de wijk veel werk verricht om het
woon- en leefgenot in Zwanenbalg en aan de Callantsogervaart te bevorderen!
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6 Financiën 2008, kascontrole en verkiezing kascontrolecommissie.
Er waren in 2008 92 betalende leden.
De kas is gecontroleerd op 18 maart 2009 door heer de Goede en mevr.
Lindenhovius- van der Pol ten huize van de penningmeester. Een keurige
professionele boekhouding. De commissie adviseert de leden decharge te verlenen.
De voorzitter neemt dit over en vraagt de vergadering decharge voor de penning-
meester.Heer de Goede treedt af. Nieuwe commissie: mevr. Lindenhovius- van der
Pol, de heer Fred Reinen is nieuw lid, vanwege stoppen mevr. Schaap. Heer Robin
Brink wordt reservelid.

7 Financiën 2009, balans en contributieregels.
De subsidie van de gemeente is niet meer standaard een bedragje per inwoner van
de wijk maar het gaat om de acties. De BVZ diende een activiteitenlijst in.
Tot nu in 2009: 52 leden hebben betaald, 44 nog niet.
Voorstel contributieregeling: Vanaf 1 januari 2009 moet men zich voor 1 december
van het jaar als lid afmelden, zo niet dan blijft men in het volgende jaar lid.
Lidmaatschap is € 15 per heel of gedeeltelijk jaar.
Voorstel wordt aangenomen.
Begroting 2009 wordt ook aangenomen.

8 Mutaties, aanpassingen en rooster van aftreden bestuur.
Ina Orelio trok zich terug als bestuurslid. Op 16 maart 2009 sprak de BVZ met de
heer Loek de Goede. Hij wil bestuurslid algemene zaken worden. Vergadering is het
er mee eens.
Voorstel rooster van aftreden:
Elk nieuw lid blijft 3 jaar.
April 2009: aankondiging aftreden Iek Bakelaar en Jan Tiessen
November 2009 : aftreden en e.t. herverkiezing Iek Bakelaar en Jan Tiessen.
Herverkiezing kan ook voor 1 jaar.
Aankondiging aftreden: Arie ten Boekel en Map Hoekstra –van Amersfoort
April 2010: aftreden en e.t. herverkiezing Arie ten Boekel en Map Hoekstra.
Vergadering stemt er mee in.

9 Voorgesteld beleid 2009 en verder.
Naast hetgeen wij tijdens de ALV 20 november 2008 reeds meldden, zijn er toch nog
enkele punten die wij u niet willen onthouden.

 Zeer actief contact met de wijkagent, waarbij onze nieuwsbrief als voorbeeld
wordt gebruikt voor ander wijken van Den Helder. Daarnaast volgt de politie
vormen van overlast in Zwanenbalg, zoals het volgen van uitstappende
bezoekers van de Vijverhut. Zie info 25 maart 2009 betreffende de nacht van
21 op 22 maart.

 Vanaf mei 2009 zullen wij als bestuur bewoners bezoeken om hen te vragen
de BVZ te helpen als vrijwilliger en indien geen lid, of ze lid willen worden.

 De uitdaging voor ons allen is in 2009 iets te betekenen in onze eigen wijk.
Centraal hierbij staat inventarisatie van kennis en kunde om soms en indien
nodig iets te doen voor de omgeving.

 De verkeerscommissie zal de verzamelde punten op dit gebied van datum/ tijd
en actiepunten voorzien.

 Tot slot nog actiever de politiek benaderen. Het lijkt nu alsof wij elkaar soms
alleen wat bezig houden.

.
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10 Handen in de wijk en activiteiten BVZ.
Het bestuur zou heel graag willen dat “de Handen in de wijk” zelf met een budget aan
de slag gaan. Er zijn al draaiboeken aanwezig.
Het blijkt dat we niet genoeg mensen hebben als b.v. iemand ziek is. We willen graag
mensen die zich op een reservelijst laten zetten voor geval van nood. Map gaat in de
pauze met een lijst rond.
De activiteiten staan steeds in elke nieuwsbrief vermeld.

11. Rondvraag
Jasper Valkier, onze gastspreker, zegt dat de boomspiegels met planten worden
beplant door de gemeente en niet tijdens de opfleurdag.
Heer de Brie vraagt of er nog meer bomen worden afgezaagd. Antwoord is nee.
De huidige bomen passen beter bij de groeimogelijkheden van Zwanenbalg.
Mevr. Silvia de Jong vertelt dat de bewegwijzering in de wijk verwarrend is.
Tegenover elkaar bij de ingang van een straat staan de bordjes b.v Zwanenbalg 13,
Zwanenbalg 14. Visite die 14 ziet staan, rijdt door tot ze 13 zien, wat dus niet
gebeurt. Liever 2 bordjes op een paal. BVZ verkeerscommissie zal het aankaarten bij
gemeente.
Ter afsluiting deelt de voorzitter mee dat hij heel blij is met “zijn” bestuur.
Instemmend applaus.

21.45 uur, Korte rook- plas- en drinkpauze, die meteen overgaat in de lezing met
het beantwoorden van vragen door onze gast Jasper Valkier, hovenier en
medewerker van de gemeente.
Hij geeft eerst wat algemene snoeiregels.
Snoeien van bomen en struiken kan altijd, mits je je aan het juiste seizoen houdt. Er
zijn bomen, struiken met een najaarssnoei, zoals rozen, fruitbomen. De
voorjaarssnoei is bij de budlea het geval.
Een boom mag nooit in tot in de oksel gesnoeid, dat geeft een te grote wond en dus
infectiegevaar. Trouwens de oksel moet bij de boom blijven horen. Beter iets hoger
en haaks op de tak. Smeer een wond nooit in met pasta, dan blijft de boom er
voedsel naar toe sturen.
Rozen : de oudste takken tot op de grond terugsnoeien, de jonge tot boven het oog
en dan van de knop schuin afsnoeien.
Budlea tot boven de knopjes boven de grond snoeien, tweede jaar hoger snoeien,
derde jaar nog hoger, vierde jaar weer helemaal onderaan.
Als je bij fruitbomen fruit wilt hebben moet je de takken naar de grond buigen, dat
bevordert de knopgroei, belemmert de lengtegroei.
In sommige bomen zit het groeimodel in de genen, zoals de knotwilg. Als je een den
fout snoeit, gaat hij nooit meer naar zijn oude vorm.
Hulp kan altijd gevraagd worden aan. Jasper Valkier 0625448555
j.valkiertje@hotmail.com
Voorzitter bedankt Jasper met een fles wijn.
De aanwezigen blijven nog even na.

Genotuleerd door Map Hoekstra- van Amersfoort
Secretaris BVZ.


