
 1 

BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
 
Datum: woensdag 25 april 2012 
 
Algemene ledenvergadering BVZ 
 
1 Opening  
Bij binnenkomst krijgt ieder een exemplaar van de notulen van de ALV van 28 april 
2011 en de stand van de financiën van de BVZ eind 2011 en de begroting van 2012.   
De beamer zal de agendapunten en de begroting tonen. 
 
2 Vaststellen agenda 
De presentatie zal eerst plaatsvinden, na de pauze volgt dan de Algemene 
Ledenvergadering.  
 
3 Presentatie Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier 
We starten met de presentatie van de adviseur van het Hoogheemraadschap Noord-
Hollands Noorderkwartier, de heer Dennis Kos. Aan de hand van geprojecteerde 
sheets vertelt hij over de waterhuishouding in de kop van Noord Holland tot de 
Callantsogervaart en in het bijzonder over dat van Zwanenbalg. 
De sheets zullen ook te zien zijn op www.zwanenbalg.info  
Er zijn ook verschillende vragen door hem beantwoord. 
Het doel van het waterschap is dat we geen natte voeten krijgen. Tegenwoordig ligt 
het accent steeds meer op het beheer van zo gezond mogelijk water. Dat houdt in 
dat er zo min mogelijk nutrieten in het water terecht mogen komen.  
Naast het gewone riool,wordt in Zwanenbalg heeft meeste water afgevoerd door het 
hemelwaterriool. Dit water stroomt direct naar de slootjes van Zwanenbalg. 
Dus oppassen met voedselrijk afvalwater zoals hondenpoep, autowaswater, spuiten 
met insecticiden, enz. 
De oevers van Zwanenbalg zijn bij de aanleg van de wijk aan particulieren 
gegeven. Dat zou het Waterschap nu niet meer doen. 
De bedoeling was dat de eigenaren binnen de meter “plasberm” een natuurlijke 
oever zouden creëren. Dit lukte niet, doordat de oevers afkalfden. Veel bewoners 
hebben, 1 meter of zelfs minder, teruggerekend van de betonnen paaltjes een 
beschoeiing geplaatst. Het waterschap gedoogt dit tot nu toe, maar heeft liever een 
zo breed mogelijk wateroppervlakte.  
Er is nog veel meer aan de orde gekomen. 
 
4 Pauze 
 
5 Mededelingen 
Map  Aanwezig: 14 wooneenheden. Afbericht: fam. De Jong, Bouma, Reinen, 
Nijpels. Truus Storm liet zich vervangen . 
 
6 Notulen ALV 28 april 2011. 
Vraag over punt 5 : de gevaarlijke bocht.  
Jan Tiessen vroeg zich af wat het gesprek van de BVZ met de eigenaar van de hoge 
heg had opgeleverd. Hij verkeerde in de veronderstelling dat de BVZ dat zou doen. 
Dat is nooit toegezegd en het bestuur is het ook niet van plan. Wel is overlegd met 
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de wijkagent de heer Roel Kattouw. Ondanks de gevaarlijke verkeerssituatie zag hij 
geen reden tot ingrijpen. 
Binnenkort stuurt de BVZ een verzoek aan de gemeente om in ieder geval een witte 
streep in het midden van de weg te verven. 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
7 Stand van zaken vanaf 28 april 2012 tot heden. 
Het eerste deel van de avond heeft een groot deel van de tijd in beslag genomen. 
Daarom wordt het volgende verslag van de secretaris sterk ingekort. 
(De cursief onderstreepte woorden zijn door de voorzitter wel ter sprake gebracht.) 
 
Bestuursvergaderingen: 
Het bestuur kwam sinds de ALV van 28 april vorig jaar 8 keer bijeen.  
31 mei 2011, 1 augustus 2011, 12 september 2011, 17 oktober 2011, 30 november 
2011, 11 januari 2012, 12 maart 2012, 23 april 2012. 
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 2011 
in mei, augustus/ september, november, december en tot nu toe 1 keer in 2012 in 
maart een nieuwsbrief in de bus. 
 
Nieuwsbrieven, korte samenvatting: 
Mei 2011: verslag algemene ledenvergadering met na de pauze de lezing met foto’s 
door Henk Post over de vogels in onze omgeving vertelde. Een aantal aanwezigen 
kreeg een zwaluwnest.   
Oproep groen- waterdag 14 mei 2011, aankondiging eerste Zwanenbalg motortoer 
op 17 juli 2011, aankondiging lezing nieuwe legger van het waterschap. Oproep om 
de shetlanders bij de Franciscushoeve te sponsoren. Dat levert gratis mest op! 
 
Augustus/ september 2011: uitnodiging spelletjesmiddag en feestelijke opening 
entree op 10 september 2011, samen met de drumfanfare van Kunstzin en 
wethouder Visser onthulling Zwanenbalgbord , ballonnenwedstrijd, ijsjes en een 
hapje en een drankje. 
Brief afvalinzamelbedrijf HVC en reactie daarop door de BVZ, verslag motortoer, start 
experiment Marktplein in Zwanenbalg op de website www.zwanebalg.info . 
Mary Schooneman zegt dat sommige bewoners 2 containers aanbieden, zodat het 
aangewezen stuk stoep te kort is en de bakken bij haar op de oprit staan. 
Geadviseerd wordt met de buren te overleggen of zelf contact op te nemen met de 
HVC als er iets niet klopt. 
 
November 2011:  verslag feestelijke opening entree, uitslag ballonnenwedstrijd, 
aankondiging Sintemaarten lampionwedstrijd. 
Protest bij de gemeente tegen het niet herplaatsen van bomen in Zwanenbalg. 
Plaatsing kerstboom en verlichting door de kerstboomgroep o.l.v. André 
Kerssemeijer. 
 
December 2011: uitnodiging Kerst in Zwanenbalg 16 december 2011, commotie 
plaatsing reclamebord op PEN huisje, BVZ heeft bijna 100 leden. 
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Maart 2012: aankondiging paaseieren zoekwedstrijd 7 april, nieuw voor de oudere 
jeugd een paaspuzzelwedstrijd in de wijk. 
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 25 april met lezing Hoogheemraadschap 
over nieuwe legger van het waterschap. Wat zijn uw rechten en plichten? 
Uitnodiging 30 april Oranjeplein in Zwanenbalg met optreden drumfanfare van 
Kunstzin, wedstrijd versierde fietsen, plantjesmarkt,en terras theehuis. 
Groen- waterdag 12 mei. Stukje over hondenpoep in Zwanenbalg ( veel positieve 
reacties in pers en via email). Overlast op eigen terrein Franciscushoeve ( eigen 
terrein, ballen kan niet i.v.m. ramen en rieten dak). 
Oproep Zwanenbalg motortoer 15 juli 2012. Oproep betaling lidmaatschap. 
 
We hebben regelmatig contact met instanties. 
-Nog één keer heeft het bestuur met Cees Pieterse de wijkmanager vergaderd. Hij is 
gepensioneerd, en wordt helaas niet opgevolgd. 
 
-Met Adri Bouma, de wijkconciërge heeft Iek Bakelaar dikwijls contact en maakt hij 
regelmatig een rondje in de wijk. Er is samenwerking wat betreft de entree, de 
groen/waterdag en de aanpak van het groen in de wijk.  
 
-Contact met het Hoogheemraadschap. 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 steeds geen antwoord 
kregen. Iek Bakelaar heeft een gesprek gehad met iemand van het 
Hoogheemraadschap. 
 
- Een keer vergaderd met de Belangen Vereniging Julianadorp. We zien de BVZ niet 
opgaan in de BVJ. Bieden wel hulp aan als dat nodig is. 
 We nemen vier keer per jaar deel aan bijeenkomsten van het Wijkplatform 
Julianadorp.  
  
- Contact met de heer Baard van de Stichting Werkgroep Vrijwillig 
Landschapsbeheer over plaatsing van het tijdelijke zwanenhek, zodat de zwanen 
ongehinderd kunnen broeden en de kinderen ongehinderd naar huis kunnen gaan. 
Ook bewoners meldden bij de Gemeente dat het hek weer nodig was. 
-Met de Manuela van der Vaart en Truus Storm van de Franciscushoeve hebben we 
op managementniveau drie keer overleg gevoerd . 
In december een paar extra vergaderingen i.v.m.  de organisatie van de Kerst in 
Zwanenbalg 2011. De uitvoering was zeer geslaagd en sfeervol, hoewel er iets 
minder belangstellenden uit de wijk waren.  
 
-En met Truus Storm van de Franciscushoeve voor en tijdens de geslaagde 
gecombineerde activiteiten BVZ/ Hoeve. De BVZ is heel blij deze samenwerking! 
Er doen steeds tussen de 20 en 30 kinderen uit de wijk mee en 8 cliënten van de 
Hoeve . 
 
8 Financiën 2011, kascontrolecommissie. 
Bijna 100 leden betaalden in 2011 hun lidmaatschap. Arie ten Boekel verduidelijkt de 
cijfers en legt uit dat de subsidie van de gemeente geoormerkt geld is. Besteding van 
de gelden moet ook achteraf verantwoord worden. 
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De kascontrolecommissie Robin Brink en Gaike Dalenoord verlenen de 
penningmeester met het compliment “uitmuntend” decharge. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Silvia Lindenhovius, Robin Brink en als 
reservelid: Mary Schooneman. 
 
9 Financiën 2012  
Mary Schooneman merkt op dat er voor de motortoer een veel groter bedrag begroot 
is, dan afgelopen jaar. Dat klopt. De BVZ heeft in de laatste nieuwsbrief een oproep 
gedaan aan leden die iets willen organiseren in de wijk, subsidie aan de BVZ te 
vragen. Er zijn al veel kinderactiviteiten. We juichen een activiteit voor volwassenen 
toe! 
Alle activiteiten zijn ruim begroot. Het doel is het uiteindelijk saldo zo groot te laten 
zijn dat de BVZ bij calamiteiten nog 1 jaar kan doordraaien. 
Jan Tiessen wil later dit jaar graag een activiteit plannen. Hij kan nu nog geen 
openheid van zaken geven. Vraagt of er budget beschikbaar is. De aanvraag zal in 
behandeling worden genomen, zodra hij wordt ingediend.  
Het bestuur bekijkt een aanvragen en indien die past binnen de doelstellingen van de 
vereniging en de financiën, wordt de aanvraag gehonoreerd.  
De contributie wordt voor 2012 vastgesteld op € 15. 
 
10 Bestuurssamenstelling en - verkiezing. 
Elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar.  
Aftredend en herkiesbaar: Arie ten Boekel, Map Hoekstra- van Amersfoort en 
Iek Bakelaar. Zij worden herkozen. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Loek de Goede. Hij kan wegens een andere functie 
helaas geen tijd meer vinden voor de BVZ. 
Namens de BVZ neemt Iek afscheid van Loek met een dankwoord, een ingelijste foto 
van de wijk en een kistje wijn. Ans de Goede kreeg afgelopen maandag tijdens de 
bestuursvergadering al een boeket met dank omdat we haar man steeds mochten 
lenen. Ook Hetty K. van de Franciscushoeve bedankt Loek voor alles wat hij voor de 
Hoeve heeft gedaan. Verrast door alle eer neemt , verruilt Loek de bestuurstafel voor 
een plaatsje in de zaal. 
Helaas zijn er geen aanmeldingen voor aspirant – bestuursleden. Mocht er zich een 
voorzitter melden, kan dat dan via de nieuwsbrief bekend gemaakt worden?  
De vergadering vindt van niet. Verkiezing voorzitter kan alleen in een  ( extra) 
ledenvergadering plaatsvinden. 
 
9 Voorgesteld beleid 2012 
In de nieuwsbrieven staat het jaarplan vermeld. 
De BVZ wil graag initiatieven van bewoners steunen, zoals de Zwanenbalg Motordag 
op 17 juli. Nieuw: verzoek van de Franciscushoeve in juni samen naar het E.K. 
voetbal te kijken. De BVZ schaft een partytent aan, ook geschikt voor andere 
evenementen. 
De vergadering wordt gevraagd wie tips heeft voor samen voetbal kijken op de 
Hoeve. Gaike Dalenoord zegt dat de televisie-uitzending via een beamer op een 
scherm geprojecteerd kan worden. 
Mocht dit plan uitgevoerd worden, dan verschijnt er kort tevoren een flyer. 
Nog meer wensen/ ideeën? 
Op onze website www.zwanenbalg.info  Marktplein in de wijk. Leden BVZ adverteren 
gratis welke artikelen ze kwijt willen, voor welke prijs en waar ze naar op zoek zijn. In 
september 2012 evaluatie. 
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Tijdens de groen- waterdag op 12 mei zal het zwerfvuil in het water worden 
aangepakt, en de planten en struiken bij de entree. Denk ook aan de taarten van 
Marion de Lange. 
Jan Tiessen vraagt de BVZ wethouder Kees Visser aan te spreken op de 
afwezigheid van een veegbeurt in de wijk. De vuurwerkresten liggen er nog. 
 
12 “Handen in de wijk” en activiteiten 2012  
Het bestuur wordt terzijde gestaan door de “Handen in de wijk”.  
Denk aan de mensen die de kerstbomen plaatsen, optuigen en weer weghalen o.l.v. 
André Kerssemeyer. Hij is ook de organisator van de Zwanenbalg Motortoer. 
De postgroep. Angelique Bouma, Silvia de Jong, Ester Laan, Marja Jansen en  Iek 
Bakelaar die de nieuwsbrieven rondbrengen.  
Marion de Lange die taarten bakt voor de groen- waterdagen en ook helpt met 
koffieschenken. Onze webmaster Gaike Dalenoord en adviseur Jos Orelio. 
Voor het plannen en uitvoeren van de activiteiten is een vaste groep gevormd: ons 
activiteiten comité. Esther Laan, Esther Ensing, Silvia de Jong, Mary Schooneman en 
van het bestuur Map Hoekstra. 
Samen proberen we er een fijne wijk van te maken. 
 
Activiteiten 2012 
Woensdag 25 april        Algemene ledenvergadering met lezing Hoogheemraadschap 
Maandag 30 april          Oranjeplein in Zwanenbalg met versierde fietsen 
Zaterdag 12 mei            Groen- waterdag  
Juni                                E.K. voetbal kijken op de Franciscushoeve ( in  
                                       voorbereiding) 
Zondag 15 juli                Zwanenbalg motortoer  
Zaterdag 15 september Spelletjesmiddag  
Zondag 11 november    of op de datum dat het winkelcentrum Sintemaarten houdt.       
                                       Sintemaartendoos wedstrijd 
Vrijdag 14 december      Kerst in zwanenbalg  
 
13 Rondvraag. 
Jan Tiessen constateert dat de wijk verrommelt door allerlei bouwsels, die wettelijk 
wel zijn toegestaan. De vraag aan het bestuur is bij wethouder Kees Visser te pleiten 
tegen de verrommeling en terug te keren naar de oorspronkelijk visie op 
Zwanenbalg. 
Loek de Goede meldt dat er tijdens de vakantie van de bewoners, is ingebroken in 
de wijk. De politie vraagt hen te melden als er onbekende mensen opmerkelijk 
gedrag vertonen. Er zijn tips om je huis bewoond te laten lijken, door o.a. lampen op 
tijdschakelaars te laten branden. Trouwens, ook overdag wordt er ingebroken. 
Bespreek ook met je kinderen niet op b.v. Facebook te melden dat zij op vakantie 
gaan. Dit zal ook in de nieuwsbrief komen te staan. 
 
14 Sluiting 
Iek Bakelaar sluit de vergadering. Bedankt de aanwezigen. Jammer dat de opkomst 
zo klein was, zeker gezien de interessante lezing. 
 
Genotuleerd door Map Hoekstra- van Amersfoort 
Secretaris BVZ 


