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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Datum: donderdag 19 november 2009

1 Opening
De voorzitter vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend en wenst allen een
plezierige ALV.

2 Mededelingen
Map Aanwezig: 13 wooneenheden. Afbericht: bestuurslid Loek de Goede, Ans de
Goede 1406, Sylvia de Jong ( 1314), Gaike Dalenoord 1318, Jan en Carol Akkerman
1108, Gertjan en Marga Wuis 1603.

3 Vaststellen agenda.
Map Voorstel: aan het eind van de rondvraag, wil het bestuur van de BVZ graag
afscheid nemen van Jan Tiessen. Dat wordt agendapunt 11a. De vergadering keurt
de agenda goed en stelt e.e.a. vast.

4 Notulen ALV 2 april 2009.
Vraag Angelique Bouma: Punt 8 Wat wordt met die leeftijdsgroep bedoeld?
Antwoord voorzitter: Kinderen ouder dan 10 jaar willen we ook aan onze wijk binden.
We zoeken nu jongeren om als stageopdracht een enquête over de BVZ in de wijk te
houden.
Notulen worden met dank gearresteerd.

5 Stand van zaken vanaf 2 april tot 19 november 2009.
1. Met het aantrekken van Loek de Goede is het bestuur compleet gemaakt.
2. De BVZ groeit weliswaar met kleine stapjes, maar toch, nu zijn er bijna 100

leden.
3. Er zijn concrete stappen gemaakt met ’s Heeren Loo als het gaat om structuur

te brengen in onze samenwerking en hulp tussen beide partijen.
4. De informele gesprekken tussen de BVZ en het Hoogheemraadschap zijn

uitgewerkt tot formele contacten met als doel het water binnen onze wijk
Zwanenbalg te onderhouden.

5. Er wordt officieel getekend aan plannen/ ideeën om de entree te veranderen,
waarbij duurzaamheid, minder onderhoud, veiligheid en beter uitvoerbaar
onderhoud de belangrijkste elementen zullen zijn.

6. We hebben de subsidie zonder problemen mogen ontvangen.
7. Het bestuur heeft geprobeerd bewoners te enthousiasmeren bij zaken als

opfleurdag ( planten uitdelen) en diverse elementen.
8. In alle organisaties of bestuurlijke organen van de gemeente Den Helder waar

wij een relatie mee hebben, bent u vertegenwoordigd.
9. We bezitten een officiële Zwanenbalgvlag die u tegen kostprijs kunt bestellen.
10.Het bestuur heeft de discussie gestart om naast het verenigen van de

bewoners van Zwanenbalg onze visie te richten op het ontwikkelen van de
“poot” bewonersvereniging ( zie agendapunt 9).

11.We hebben nu een constructief ingerichte vrijwilligersgroep, onze “Handen in
de wijk”, die goed functioneert met een juist format ( geld, mogelijkheden) en
de juiste draaiboeken.
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12.Er is meer inzet nodig om een terugtredende overheid een halt toe te roepen.
Deze tendens heeft invloed op resultaten in de openbare ruimte.

Als voorbeeld: het lijkt dat de kosten t.b.v. de opfleurdag d.d. 16 mei 2009 binnen het
lopende boekjaar moeten worden gevonden.

Zo, dat zijn toch heel wat zaken die wij op dit moment op ons bordje hebben!

Samenstelling bestuur:
De samenstelling van het bestuur: Jan Tiessen, voorzitter, Map Hoekstra secretaris,
Arie ten Boekel penningmeester, Iek Bakelaar en Loek de Goede leden.

Map:
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur kwam sinds de ALV van 2 april 6 keer bijeen op: 27-4, 2-6, 27- 7, 25-8,
30-9, 2-11.
Daarnaast overlegde de voorzitter met de secretaris, of de penningmeester of met
Iek Bakelaar en Loek de Goede 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, 4 keer :17-4, 6-6,
12-10 en 9-11 een nieuwsbrief in de bus.
Daarnaast bracht onze postgroep een flyer voor de spelletjesmiddag en de
sintemaartedoos wedstrijd rond.

Nieuwsbrieven
April : verslag succesvolle paaseieren zoeken, verslag ALV 2 april , Koninginnedag
Plein in de wijk bij de Hoeve. Opfleurdag 16 mei, betaling lidmaatschap.
Juni : verslag Plein in de wijk, verslag opfleurdag, 10- jarig bestaan BVZ, Uitleg wat
de BVZ allemaal doet en heeft gedaan, vraag om lid te worden.
12 oktober: entree gaat aangepakt worden, er is een mooie vlag van Zwanenbalg,
verslag spelletjesmiddag, aantal leden nu 95, oproep om lid te worden.
8 november: communicatie mede dankzij postgroep, vlag te zien op 11 november bij
de Hoeve, 18 december Kerst in Zwanenbalg, groen/waterdag 21 november,
Oproep voor enquête, ALV 19 november: rooster van aftreden, Jan Tiessen niet
herkiesbaar, agenda ALV 19 november.

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 Waterschap. We hebben een brief naar

het Hoogheemraadschap gestuurd met de vraag het schoonmaken van het
water van Zwanenbalg in 2010 te budgetteren.

 Ook met mensen van de gemeente werd een rondje gelopen n.a.v. onze
vragen over het verkeer in Zwanenbalg.

 Met Roel Kattouw, de wijkcoördinator, i.v.m. overlast in de wijk.
 Met de Belangen Vereniging Julianadorp, B.V.J. met Ger de Haas en Ruud

Kwast. Ook over het 100 jarig bestaan van Julianadorp.
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 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 Manuela van der Vaart en Truus Storm van de Franciscushoeve

hebben we op managementniveau overleg gevoerd op 20-4, 8-6, 6-7, 21-9, 6-
10, 29- 10, 9-11 De laatste vergaderingen gaan over de organisatie van de
Kerst in Zwanenbalg

 18 december a.s.
 En met Truus Storm van de Franciscushoeve voor en tijdens de geslaagde

gecombineerde activiteiten BVZ/ Hoeve. De BVZ is heel blij deze
samenwerking!

 Applaus voor Truus!

6 Financiën 2009, stand van zaken.
Arie geeft toelichting op de tussenrapportage, die gelijk is aan de schatting aan het
begin van het jaar.

7 Financiën: contributie 2010
Het bestuur presenteert een dekkende begroting. Het voorstel de contributie voor
2010 op € 15 te houden wordt aangenomen.

8 Bestuurssamenstelling en - verkiezing.
Vastgesteld tijdens de ALV 2 april 2009: elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud-
bestuurslid kan ook voor 1 jaar.
Jan herhaalt zijn afscheidswoorden en probeert of er toch iemand zich kandidaat wil
stellen om de opengevallen plaats in te nemen. Hierna wordt de vergadering
gevraagd om Iek Bakelaar bij acclamatie te kiezen. De vergadering is het hier
volledig mee eens.
November 2009 : aftreden en e.t. herverkiezing Iek Bakelaar, aftredend en niet
verkiesbaar Jan Tiessen.
Aankondiging aftreden: Arie ten Boekel en Map Hoekstra –van Amersfoort
April 2010: aftreden en e.t. herverkiezing Arie ten Boekel en Map Hoekstra.
Deze gehele procedure wordt met instemming van de vergadering afgewerkt.

9 Voorgesteld beleid 2010 “Stip op de horizon”
Stelling:
“Blijven we een buurtvereniging of zijn we een bewonersvereniging in ontwikkeling,
waarbij het buurt verenigen op dit moment aan de orde is?”
De voorzitter laat het verleden, het heden en de mogelijke toekomst de revue
passeren. Geeft aan dat e.e.a. is besproken in het bestuur en vraagt reacties van de
vergadering.
Angelique Bouma is het ermee eens. BVZ is nu al een bewonersvereniging,
vanwege het overleg met instanties, vrijwilligers, enz. Er zit nu veel structuur in.
Piet de Lange herinnert aan de lidplicht die nieuwe bewoners ooit hadden. Het staat
in de statuten.
Antwoord voorzitter: Die historie is achterhaald. Nu alleen lid als je betaalt. Statuten
veranderen kost veel geld. Wel kan er in de toekomst een huishoudelijk reglement
worden gemaakt. We hopen via een enquête meer leden te werven.
Esther Laan brengt de nieuwsbrieven rond. De bewoners zijn allemaal op de hoogte
van de BVZ. Aanbellen en vragen of de nieuwsbrief is gelezen en of ze lid willen
worden.
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Antwoord voorzitter: Persoonlijk benaderen, dat willen we met de enquête doen.
Het ledental is in 3 jaar tijd gestegen van 60 naar 95!

10 Handen in de wijk en activiteiten van de BVZ.
Voor onze activiteiten hebben 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. Applaus voor
Angelique Bouma, Sylvia de Jong, Marja Jansen, Esther Laan, Ans de Goede en Iek
Bakelaar. Ze deden dat 6 keer dit afgelopen half jaar. Applaus graag voor onze
postbodes.

Bij de activiteiten voor de kinderen, zoals het paaseieren zoeken ( 34 deelnemers),
de spelletjesmiddag ( 28 deelnemers), en de Sintemaartendoos wedstrijd op 11
november ( 32 deelnemers) 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. De voorbereidingsgroep bestaat uit
Truus Storm, Angelique Bouma, Sylvia de Jong, af en toe Ans de Goede en ikzelf
(Map). We zijn actief en het is ook gezellig! Applaus voor deze kanjers.

De groen/waterdag werd samen met alle wijken in Julianadorp op 16 mei gehouden,
alles vanwege Julianadorp 100 jaar en werd opfleurdag genoemd. Ook de
vrijwilligers van Truus werkten op het terrein van de Hoeve. Marion de Lange bakte
weer heerlijke taarten.En de Hoeve trakteerde op soep en broodjes.

Onze verkeersgroep m.m.v. Fred Reinen had contact met de gemeente en liep een
rondje door de wijk, waarbij enkele punten ter verbetering aan het licht kwamen.

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, de Handen in de wijk en de mensen van de
Franciscushoeve veel werk verricht om het woon- en leefgenot in Zwanenbalg en
aan de Callantsogervaart te bevorderen!

11 Rondvraag
Marion Smit: 2009 was weer zeer rumoerig door overlast van uitgaande jongeren die
door onze wijk van en naar de Vijverhut trekken. Ze belt zelf steeds naar de politie,
maar de buren niet! Kan de BVZ daar niet meer tegen de overlast doen? Kan er
geen hek komen bij het fietspad?
Antwoord voorzitter: Deze vraag is vorige keer ook gesteld. De verkeerscommissie
zegt: het hek is onmogelijk. Zwanenbalg heeft één grote in- en uitgang. De andere
toegangen moeten open blijven in geval van calamiteiten.
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Bij overlast: bel zelf naar de politie ( elke melding komt in het dossier) , maar geef het
ook door aan de BVZ.
De BVZ heeft goed contact met wijkagent Roel Kattouw. Die zegt dat er meer
gepatrouilleerd is en dat het rustiger is dan in 2008.
Marja Jansen: Wanner mag de Zwanenbalgvlag uithangen?
Antwoord voorzitter: Er zijn ( nog) geen regels voor, dus als je het zelf wilt.
Marja: Hoelang blijft dat bord van 100 jaar Juliandorp nog staan? Ik vind het voor het
feestjaar niet erg, maar ik kijk wel steeds tegen die lelijke achterkant aan.
Antwoord voorzitter: Het bord gaat weg en komt op die plaats niet terug, want dan is
er een vergunning nodig. Wel blijft het in het bezit van de BVZ die het kan
hergebruiken.
Lina Bakelaar: In de strook gemeentegrond gaan de planten steeds dood. Ze worden
dan hergeplaatst door de gemeente. Kunnen we de strook niet kopen?
Antwoord voorzitter: Als dit een algemene gedachte is, misschien actie van de BVZ.
Piet de Wit: Onze buren hebben nu nieuwe grond en nieuwe plantjes. Ik heb naar de
gemeente gebeld over onze slechte plantengroei. De klacht is geregistreerd,
voorzien van een nummer. Ze geven de klacht door en ik kan altijd weer bellen en
refereren aan dit klachtennummer.
Antwoord voorzitter: Individuele acties zijn altijd goed, maar het zou ook collectief via
de BVZ kunnen.
Jan meldt de groen-waterdag 21 november half 10 Hoeve. Plan om in de lente
Jasper Valkier een thema-avond in de blokhut te laten verzorgen.

11a Afscheid van Jan Tiessen.
AFSCHEIDSLIED VOOR JAN TIESSEN

VOORZITTER VAN DE

BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

Wijze: Spiegelbeeld ( Les tendres années )
Tekst: Map Hoekstra – van Amersfoort
Datum: 19 november 2009

BVZ is geschrokken, onze voorzitter gaat weg.
Enthousiast en betrokken, overtuigt in overleg.

Refrein:
Zwanenbalg, met zijn water, mooi wonen, ons doel
BVZ en bewoners een “samengevoel”!

3 Jaar terug was de doorstart van de BVZ
Eerst de oude problemen , je werkte ze weg

Refrein:
Zwanenbalg, met zijn water, mooi wonen, ons doel
BVZ en bewoners een “samengevoel”!

Overleg met instanties, gemeente, het rijk
Over groen en het water, voor een mooie wijk
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Refrein:
Zwanenbalg, met zijn water, mooi wonen, ons doel
BVZ en bewoners een “samengevoel”!

En Truus Storm van de Hoeve, die stond eerst alleen
Via activiteiten verdween dat meteen.
Refrein:
Zwanenbalg, met zijn water, mooi wonen, ons doel
BVZ en bewoners een “samengevoel”!

Jan bedankt voor je inzet, we leerden veel van jou.
Blijf gezond en gelukkig. Nu meer tijd voor je vrouw.

Refrein:
Zwanenbalg, met zijn water, mooi wonen, ons doel
BVZ en bewoners een “samengevoel”!

Map heeft voor Jans vrouw een mooi boeket bloemen.
Arie ten Boekel overhandigt een ingelijste foto van Zwanenbalg. En Iek Bakelaar
bedankt Jan met een kort woordje en VVV- bonnen.
Truus Storm bedankt Jan namens de Franciscushoeve. Dankzij Jans
overlegstructuur is de integratie van de Hoeve in de wijk op een hoger plan gekomen
en zijn er mogelijkheden gekomen haar plannen uit te voeren. Ze bedankt Jan
daarvoor en geeft hem een fles wijn.

12 Sluiting
Jan bedankt allen voor de samenwerking, de hulp, die hij tijdens deze afgelopen
bestuursperiode van de bewoners en het bestuur heeft ontvangen.
Nogmaals stelt hij dat wij samen veel hebben bereikt voor de BVZ in deze periode
maart 2007 tot november 2009.
Heel erg bedankt allen!


