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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Datum: donderdag 22 april 2010

1 Opening
De beamer toont bij binnenkomst foto’s van activiteiten van de BVZ en daarna de
agendapunten en de begroting.
De voorzitter opent de vergadering en wenst allen een plezierige ALV.
Alle bestuursleden, Loek de Goede voorzitter, Map Hoekstra- van Amersfoort
secretaris, Arie ten Boekel penningmeester, Iek Bakelaar commissielid stellen zich
voor en motiveren hun deelname aan het bestuur.

2 Mededelingen
Map Aanwezig: 14 wooneenheden. Afbericht: Jan en Ria Tiessen ZB 1818, Jan en
Catharina Buijs ZB 1810, Paul en Angelique Bouma ZB 1315.

3 Vaststellen agenda.
Loek deelt mee dat onze gastspreker Robertjan Kemeling van ’s Heeren Loo zich
heeft afgemeld. Loek biedt aan na de pauze iets over zijn justitieel werk bij het
C. I. B. te vertellen.

4 Notulen ALV 19 november 2009.
Notulen worden met dank gearresteerd.

5 Stand van zaken vanaf 19 november 2009. tot heden.
Verslag van de secretaris :
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur kwam sinds de ALV van 19 november 2009 4 keer bijeen op:
14 december een speciale bestuursvergadering waarbij het bestuur afscheid nam
van Jan Tiessen in kleine kring, 18 januari, 1 maart en 29 maart. We zagen elkaar
ook bij Gaike Dalenoord op 22 maart om de herstart van de website te bespreken.

Daarnaast overlegden we met elkaar via de mail of telefonisch 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: in december,
februari, maart en april een nieuwsbrief in de bus.

Nieuwsbrieven, korte samenvatting:
December 2009: uitnodiging voor 18 december 2009 Kerst in Zwanenbalg, dit werd
ondanks de sneeuw een groot succes, kerstborrel 8 januari 2010, oproep voor
enquête, aanmelding Zwanenbalgvlag, oproep van Gaike Dalenoord om te komen tot
een andere aanpak groen- waterdagen.
Februari 2010: nieuwe voorzitter Loek de Goede stelt zich voor, activiteitenlijst 2010,
stoppen met nieuwjaarsbijeenkomst, Kerst in Zwanenbalg is dan net geweest,
zwanenhek bij entree, het lukt de BVZ niet toezeggingen te krijgen tot structurele
aanpak.
Maart 2010: elke bewoner gratis nieuwsbrief, betaling lidmaatschap 2010 à € 15,
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strookje paaseieren zoeken 3 april ( 22 kinderen en 8 cliënten!), strookje lezing
8 april in de blokhut door Jasper Valkier over tuinieren.
April 2010: 9 april 2010 tekenen intentieverklaring tot samenwerking BVZ en
Franciscushoeve, entree BVZ plantenbak en zwanenhek dat toch geplaatst werd
door WGVLBDH met toestemming van gemeente, mede dankzij een artikel in de
Helderse Courant! Agenda ALV 22 april 2010, strookje 30 april Oranjeplein in
Zwanenbalg, wedstrijd versierde fietsen, rommeltjesmarkt en theehuis.

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 herhalingsbrief
naar het Hoogheemraadschap gestuurd met de vraag het schoonmaken van het
water van Zwanenbalg in 2010 te budgetteren en waarom we nog geen antwoord
kregen.
-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. Een klacht over de
hoge heg in de noord oost bocht waardoor de verkeersveiligheid in gevaar zou lopen,
vond hij geen reden om te gaan praten met die bewoners. Hij verwees weer naar de
gemeente en die had al gezegd dat de straatbreedte klopte en dat het verder de
eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker is.
-Met de Belangen Vereniging Julianadorp, B.V.J. met Ger de Haas en Ruud Kwast.
- 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, gesproken
met Jan Klopstra.
-Met de Manuela van der Vaart en Truus Storm van de Franciscushoeve hebben we
op managementniveau overleg gevoerd op 1 en 14 december. De laatste
vergaderingen gingen over de organisatie van de Kerst in Zwanenbalg
18 december. In 2010 op 11 januari en 15 maart. 9 april feestelijke intentieverklaring!
-En met Truus Storm van de Franciscushoeve voor en tijdens de geslaagde
gecombineerde activiteiten BVZ/ Hoeve. De BVZ is heel blij deze samenwerking!

Opmerkingen: Sylvia Lindenhovius: Er wordt steeds vaker over de stoep gefietst.
Silvia de Jong: Ook het wave-boarden op straat/ rotonde levert gevaarlijke situaties
op.
Jan Lindenhovius: Kan er geen verslag komen van de vergaderingen van het
wijkplatform? Voorzitter gaat dit aankaarten.
Iek Bakelaar meldt dat er een AED is geïnstalleerd in Zwanenbalg. Altijd eerst 112
bellen! Meer info in de nieuwsbrief van mei 2010.

6 Financiën 2009, kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie Sylvia Lindenhovius en Fred Reinen, verleent de
penningmeester met plezier decharge. Robin Brink blijft reservelid. Sylvia treedt af.
Nieuwe kascontrolecommissie: Fred Reinen en Gaike Dalenoord.

7 Financiën 2010
Het bestuur presenteert een dekkende begroting die wordt goedgekeurd.
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8 Bestuurssamenstelling en - verkiezing.
Arie ten Boekel en Map Hoekstra –van Amersfoort treden af en worden weer
herkozen.

9 Voorgesteld beleid 2010
In de nieuwsbrief van januari 2010 stond het jaarplan, onder voorbehoud. In elke
nieuwsbrief staan de actuele activiteiten steeds vermeld.
Namens Roel Kattouw wordt gewaarschuwd voorzichtig te zijn als mensen hun
diensten aanbieden in de wijk Er waren problemen met taakomschrijving en
prijsafspraak.
Stip op de Horizon. De BVZ loopt goed. Geen behoefte aan verdere ontwikkeling op
dit moment. Het is een groeidocument.
Entree. BVZ is al een paar jaar met de gemeente bezig om de entree te vernieuwen.
Jos Orelio tekende een mooie impressie. Nu blijkt de gemeente met een simpel
plannetje te komen, waar we onze wensen niet in terug zien. BVZ is erg teleurgesteld
en zal contact opnemen met de gemeente.
Gaike Dalenoord wil graag komen tot een kwadranten aanpak van de groen-
waterdagen. Helaas heeft niemand zich opgegeven.
Gaike Dalenoord wordt de webmaster van de website van de BVZ.
www.zwanenbalg.info. Binnenkort te bezoeken!
Oudere jeugd. Loek is in contact met een mevrouw van het jeugdwerk die uitzoekt of
er jeugd van Zwanenbalg is die als stage- opdracht de enquête kan uitvoeren.
Er zijn plannen om voor oudere jeugd en cliënten van de Franciscushoeve een
motorrondje door Zwanenbalg te organiseren.

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”.
Onze vrijwilligers van de postgroep, Angelique Bouma, Silvia de Jong, Marja Jansen,
Esther Laan, Ans de Goede, Iek Bakelaar en hun hulp bij het organiseren van de
activiteiten. Zonder onze “Handen in de wijk” lukt het niet!
Dank aan de Kerstboomgroep. Dank aan Marion de Lange voor het bakken van
taarten voor de groen- waterdagen. Dank aan Fred Reinen van de
verkeerscommissie, Jos Orelio van de verfraaiing van de wijk en Gaike Dalenoord,
groen-waterdagen en webmaster.
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
Piet de Wit heeft gebeld naar de gemeente, zijn klacht werd geregistreerd en nu
heeft hij nieuwe grond in zijn ( gemeente) tuintje en nieuwe planten.
Algemeen geldt: zelf bellen helpt!
Sylvia Lindenhovius vond het strooibeleid onvoldoende.

12 Sluiting
De voorzitter bedankt allen voor de aanwezigheid. We drinken wat en daarna houdt
hij een zeer interessante verhandeling over het CIB ( o.a.paarse envelop met boete
voor een verkeersovertreding.)


