
 

 1 

Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
   
Notulen Algemene ledenvergadering BVZ 
 
 
 
Datum : 05 - april - 2018 
Aanwezige bestuursleden : Arie ten Boekel, Mary Schooneman, Henk Arends en Gaike Dalenoord 
Plaats : Wijksteunpunt Julianadorp, Boterzwin 3476. 
Aanwezige leden : mevr. Hoekstra, mevr. Laan, dhr. en mevr. De Wit, dhr. Brink,  

  dhr. Visser en mevr. Arends 
Afwezig met berichtgeving : mevr. Storm en dhr. Kaauw 
 
1 Opening: 

Voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet allen welkom.  
 

  
2 
2.1 

Mededelingen: 
geen 

3 
3.1 

Vaststellen agenda: 
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld. 

4 
4.1 

Behandeling notulen voorgaande vergadering: 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 20 april 2017 worden goedgekeurd en vastgesteld. 

5 
5.1 

Verslag secretaris van het afgelopen jaar: 
Het jaar 2017 is in verenigingszin goed verlopen. Er zijn na de algemene ledenvergadering 2016 geen 
functiewisselingen geweest in het bestuur. Helaas bestaat de vacature in het bestuur nog steeds. 
In 2016 hebben we 98 lid zijnde huishoudens mogen noteren, waarvan acht nieuwe. 
Een vijf tal bewoners heeft de wens te kennen gegeven hun lidmaatschap bij onze vereniging niet te willen 
voortzetten door verhuizing of omdat zij de vereniging geen toegevoegde waarde vinden hebben aan hun 
woongenot in onze wijk.  
 
Dit jaar zijn er door het bestuur in nauwe samenwerking met de activiteitencommissie weer een aantal 
activiteiten geregeld. Ik denk hierbij o.a. aan de boomfeestdag, met aanwezigheid van de toenmalig 
wethouder Jacqueline van Dongen, het eierenzoekfestijn bij de Franciscushoeve, een drukbezochte 
burendag eveneens bij de Franciscushoeve, de motortoertocht, georganiseerd door de heer André 
Kerssemeijer en als laatste activiteit van 2017, de lampionnenkeuring. 
 
Niet alleen is de Franciscushoeve veelal het middelpunt bij deze festiviteiten geweest, ook kunnen wij 
altijd rekenen op de enthousiaste medewerking van personeel en cliënten. 
Het afgelopen jaar zijn er vier nieuwsbrieven uitgekomen, die verspreid worden door een groepje actieve 
medebewoners. In de nieuwsbrief worden de activiteiten in de wijk aangekondigd en veelal met een 
verslagje afgerond.  
Actualiteiten van Zwanenbalg en Julianadorp zijn ook met regelmaat aan de orde gekomen, denk hierbij 
aan het nieuwe bestemmingsplan en de ontsluiting van de Langevliet door de  aanleg van de 
Noorderhaaks. Het jaar is afgesloten met een kerstkaart aan alle betalende leden. 
Het drukwerk is steeds verzorgd door de afdeling REPRO van ’s Heerenloo waar ook bewoners van de 
hoeve een steentje aan bij hebben gedragen. 
 
Als extra bestuursactiviteit wil ik graag onder de aandacht brengen de contacten met het 
Hoogheemraadschap en de muskusrattenbestrijding.  
De verzorging bij en rond de entree zijn grotendeels door dhr. Arie ten Boekel gecoördineerd. Er is een 
prullenbak geadopteerd, het hekwerk voor de broedende zwanen geplaatst en verwijderd, de kerstboom 
is geplaatst geweest en de banners opgehangen betreffende activiteiten in de wijk.  
Het hoveniersbedrijf "De Groenblijver" heeft ook dit jaar weer onze wijk gesponsord.  
De bloembakken bij de entree zijn gevuld met fleurige planten en worden onderhouden.  
Wij bedanken Harco en zijn team voor deze geste. 
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Ten slotte heeft het bestuur deze algemene ledenvergadering uitgeschreven. 

 
6 
6.1 
6.2 
 
 

Financiën verenigingsjaar  2017 en verkiezing nieuwe kascommissie: 
De penningmeester doet verslag van zijn activiteiten. 
De kas is gecontroleerd door Mw. Map Hoekstra en Dhr. Robin Brink. Zij stellen als kascontrolecommissie 
vast dat de kas klopt. De kascontrolecommissie heeft voor akkoord getekend.  
De vergadering verleent, na advies van de kascontrolecommissie, decharge aan het bestuur. 
Met dank aan de penningmeester. 
 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Dhr. Robin Brink en Mw. .Esther Laan.  
Reserve lid voor de kascontrole is Mw. Mary Schooneman. 

 

7 
7.1 
 

Begroting 2018: 
De penningmeester geeft toelichting op de begroting voor het verenigingsjaar 2018.  
 
Op de vraag wat voor soort spaarrekening er is, luidt het antwoord van de penningmeester: ”Een gewone 
spaarrekening.” Hoewel deze niets opbrengt, is zo’n rekening moeilijker te hacken.” 
De penningmeester schetst de financiële situatie. Daar deze niet ongunstig is,  wordt besloten de 
contributie op € 15,= te houden 

 

8 
8.1 
 
 
 
 
 
8.2 

Bestuurssamenstelling en – verkiezing. 
Elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar. 
• Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter mevr. Mary Schooneman; 
• Aftredend en herkiesbaar: secretaris dhr. Henk Arends; 
• Aftredend en herkiesbaar: penningmeester dhr. Arie ten Boekel; 
• Aftredend en herkiesbaar: bestuurslid en webmaster, dhr. Gaike Dalenoord. 
• Vacature commissielid: geen kandidaten. 
Verkiezing bestuursleden: 
De onderstaande personen worden met een meerderheid van stemmen herkozen voor de eerder beklede 
functie: 
Dhr. Gaike Dalenoord, webmaster en voorzitter; 
Dhr. Arie Ten Boekel, penningmeester; 
Dhr. Henk Arends, secretaris; 
De vacature van commissielid wordt staande de vergadering ingevuld door de heer Klaas Visser. 

 

 
  



 

 3 

9 
9.1 
 

Beleid 2018 en activiteiten van het BVZ jaarplan 2018 tot aan de ALV van 2019: 
Dit jaar blijft het beleid ongewijzigd ten opzichte van 2017 
Er wordt georganiseerd: een burendag:, de motortoertocht, op 11 november de  
st. Maarten lampionnenwedstrijd, op- en aftuigen van de kerstboom en als laatste paaseieren zoeken.  
Dank aan de enthousiaste inbreng van de activiteitencommissie voor hun werkzaamheden aan 
bovengenoemde activiteiten en in het bijzonder dhr. Kerssemeijer voor zijn organisatie van de 
motortourtocht en zijn werkzaamheden tezamen met zijn medehelpers rond het op- en af tuigen van de 
kerstboom. 
De levensvatbaarheid van de BVZ, verjonging en uitbreiding. 
Ieder jaar wordt weer de discussie gevoerd over de levensvatbaarheid van de BVZ. Er wordt getwijfeld of 
de activiteiten in de wijk nog wel uitgevoerd moeten worden. Ieder jaar weer worden we onaangenaam 
verrast vanwege een schamele opkomst bij de ALV maar dan toch ook weer aangenaam verrast bij een 
grote opkomst zoals bij burendag. 
Kortom de activiteitencommissie gaat ook het komende jaar gewoon door. 
 
Een ander lichtpunt is het invullen van de vacature in het bestuur door de heer Klaas Visser.  
 
Versterking en verjonging van de activiteitencommissie en van het bestuur van de BVZ is zeer wenselijk. 
 
Buurtapp. 
De heer Gaike Dalenoord geeft uitleg. 

 

10 
10.1 
 
 

Rondvraag: 
De heer Arie ten Boekel vraagt aandacht voor meer groen in Julianadorp. Hij is toegetreden tot de 
werkgroep “groen en natuur”. Het streven van deze werkgroep is: 
1. Het behoud van de groenstrook waar o.a. de springfair wordt gehouden en het circus wordt 

gehuisvest.  
2. De aanleg van een park. 
Hij biedt een handtekeningenlijst aan en verzoekt een ieder deze te tekenen. 

 

11 
11.1 

Sluiting vergadering. 
20:50 uur. Voorzitter sluit vergadering met dankzegging aan aanwezigen. 

12 
12.1 

Pauze en lezing.  
Na de pauze spreekt, dhr. Jan Boshamer over zijn activiteiten met vleermuizen. De presentatie wordt heel 
goed ontvangen en met een applaus en kleine attentie beloond. 
 

 


