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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
   
Notulen Algemene ledenvergadering BVZ 
 
 
 
Datum : 21 - april - 2016 
Aanwezige bestuursleden : Arie ten Boekel, Mary Schooneman, Henk Arends en Gaike Dalenoord 
Plaats : Wijksteunpunt Julianadorp, Boterzwin 3476. 
Aanwezige leden : mevr. De Jong, mevr. Smit, mevr. Storm, mevr. Ensing, mevr. Hoekstra, 

dhr. Berends, dhr. en mevr. De Brie, mevr. Laan, dhr. Alberink(BVJ)  
dhr. de Lange, dhr. Tiessen, dhr. en mevr. De Wit 

Afwezig met berichtgeving : 
 
1 Opening: 

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

  
2 
2.1 

Mededelingen: 
geen 
 

3 
3.1 

Vaststellen agenda: 
De agenda wordt zonder veranderingen en / of toevoegingen vastgesteld. 
 

4 
4.1 

Behandeling notulen voorgaande vergadering: 
De notulen van de algemene ledenvergadering 23 april 2015 zijn goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5 
5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag secretaris van het afgelopen jaar: 
Het jaar 2015 is in verenigingszin goed verlopen. Er zijn na de algemene ledenvergadering 2015 geen 
functiewisselingen geweest in het bestuur, er is echter wel een vacature blijven bestaan. 
In 2015 hebben we 99 huishoudens die lid zijn mogen noteren en we eindigen vandaag met 96 
huishoudens. Een drietal bewoners heeft de wens te kennen gegeven hun lidmaatschap bij onze 
vereniging niet te willen voortzetten, omdat zij vinden dat de vereniging geen toegevoegde waarde heeft  
voor hun woongenot in deze wijk. 
 
Dit jaar is er door het bestuur in nauwe samenwerking met de activiteitencommissie weer een aantal 
activiteiten geregeld. Ik denk hierbij o.a. de boomplantdag, het  paaseieren zoeken, de burendag, de 
motortoertocht en de lampionnenkeuring. Veelal is de Franciscushoeve het middelpunt bij deze 
festiviteiten geweest. Voorts is er zes maal een nieuwsbrief uitgekomen waarin de activiteiten in de wijk 
werden aangekondigd en het jaar is afgesloten met een kerstkaart aan alle betalende leden. 
 
Het bestuur heeft dit jaar zes maal een bestuursvergadering uitgeschreven waar meestentijds het voltallig 
bestuur aanwezig is geweest. Een afvaardiging van het bestuur heeft twee maal met een afvaardiging van 
de leiding van de Franciscushoeve gesproken. 
 
Bestuursleden - Mary Schooneman en Arie ten Boekel - hebben met regelmaat overleg gehad met de 
accountmanager van de gemeente en de afdeling openbare ruimte. Zij hebben ook een belangrijke 
inbreng gehad over Zwanenbalg bij de bewonersvereniging Julianadorp en het wijkplatform Julianadorp. 
Voorts is er goed contact onderhouden met de wijkagent van Julianadorp dhr. Kattouw en niet te vergeten 
de wijkconciërge Margret Toersen. 
 
De website is goed bekeken en wordt up-to date gehouden door de webmaster Gaike Dalenoord. 
 
Ten slotte heeft het bestuur deze algemene ledenvergadering uitgeschreven. 
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6 
6.1 
 
 
 
 
 
6.2 
 
 

Financiën: 
De penningmeester doet verslag van zijn activiteiten. 
Dhr. Tiessen vraagt gezien de gezonde financiële situatie om de contributie te verlagen. Zijn suggestie 
wordt behandeld in punt 7. 
Dhr. Berends merkt op dat de balans ontbreekt. Penningmeester geeft aan dat dit nooit eerder aan de 
orde is geweest, omdat het totale vermogen bestaat uit saldo courant, spaarrekening plus waarde 
eigendommen. Deze cijfers zijn gepresenteerd door de penningmeester. 
De kas is gecontroleerd, dhr. Thijs van Ham en mevr. Esther Laan stellen namens de kascontrolecommissie 
vast dat de kas klopt. De kascontrolecommissie heeft voor akkoord getekend.  
De vergadering verleent, na advies door de kascontrolecommissie, decharge aan het bestuur. 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit  mevrouw Laan en mevrouw Hoekstra. Er is geen reserve lid 
voor de kascontrolecommissie gekozen. 
Met dank aan de penningmeester. 
 

 

7 
7.1 
 

Begroting 2016: 
De penningmeester doet verslag van zijn begroting 2016.  
Er is vooralsnog een voldoende buffer en even wordt over de hoogte van de contributie gediscussieerd. 
Het voorstel - de contributie te verlagen - wordt in stemming gebracht. Er is sprake van staking van 
stemmen omdat er evenveel stemmen vóór als tegen het besluit zijn. Het voorstel wordt verworpen. De 
hoogte van de contributie blijft € 15, = 
Het bestuur zal zich intern nog beraden en met een  voorstel komen.  
De begroting van de penningmeester wordt goedgekeurd. 
 

 

8 
8.1 
 
 
 
 
 
8.2 

Bestuurssamenstelling en – verkiezing. 
• Elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar. 
• Aftredend en 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 
bekleedde functie: 
Mevr. Mary Schooneman, voorzitter; 
Dhr. Arie Ten Boekel, penningmeester; 
Dhr. Henk Arends, secretaris; 
Dhr. Gaike Dalenoord, bestuurslid en webmaster; 
De vacature van commissielid wordt niet ingevuld. 
 

 

9 
9.1 
 

Beleid 2016 en activiteiten van het BVZ jaarplan 2016 en deel 2017: 
Dit jaar blijft het beleid ongewijzigd ten opzichte van 2015 
Er wordt georganiseerd: 
Burendag: 24 september 2016. Dit is ook de officiële burendag van het Oranjefonds. 
Motortoertocht: datum nog niet bekend. 
St-Maarten: lampionnenwedstrijd op 11 november. 
Paaseieren zoeken: paaseieren zoeken voor verschillende leeftijdscategorieën op paaszaterdag 15 april 
2017. 
Dit jaar was er één ingelaste activiteit: boomplantdag. 
De gemeente Den Helder heeft een zuil eik geschonken en geplant bij de entree van de wijk. 
Wethouder Jacqueline van Dongen, onze wijkbewoner Piet de Lange en Nico Boonstra van “De Hoeve”, 
hebben deze mooie zuil eik gezamenlijk geplant m.m.v. een aantal kinderen uit de wijk. 
De commissie “Handen in de wijk” was  verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van 
bovengenoemde activiteiten.  
Vooral het paaseieren zoeken en de boomplantdag waren een succes gezien de grote opkomst van 
kinderen en volwassenen uit de wijk. 

 



 

 3 

Dank aan Esther Laan, Esther Ensing, Silvia de Jong, Truus Storm (vrijwilliger van De Hoeve) en stagiaire 
Yana de Jong voor hun werkzaamheden aan bovengenoemde activiteiten. 
 
De levensvatbaarheid van de BVZ 2017, 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 en soms toch ook weer aangenaam verrast bij een grote opkomst 
zoals bij  boomplantdag en het paaseieren zoeken. 
Kortom de activiteitencommissie gaat ook het komende jaar gewoon door. 
 
Maar…… 
We missen al twee jaar een bestuurslid. Ook dit jaar weer blijft deze vacature bestaan. Diverse mensen zijn 
benaderd zonder succes. Twee leden van het BVZ bestuur hebben zitting genomen in het bestuur van het 
wijkplatform. De voorzitter van de BVZ bekijkt komend jaar of de combinatie voorzitter BVZ en voorzitter 
wijkplatform Julianadorp mogelijk is voor haar. 
 
De kinderen van de commissieleden “Handen in de wijk”, voelen zich inmiddels te oud of te groot voor een 
aantal georganiseerde activiteiten. Er zijn ook veel ouders met jonge kinderen: wellicht zijn zij bereid om 
deel te nemen aan de activiteiten van de commissie “Handen in de wijk”. 
 
Versterking en verjonging van de activiteitencommissie en van het bestuur van de BVZ is zeer wenselijk. 
 

10 
10.1 
 
10.2 
 
 
10.3 
 
 
 
10.4 

Rondvraag: 
Dhr. de Brie (ZB. 1323) vraagt aandacht voor het uitdiepen / schoonmaken van de sloten in de wijk.  
Dhr. Ten Boekel zal contact opnemen met het Hoogheemraadschap. 
Dhr. Tiessen (ZB.1818) vraagt aandacht voor de aanlijnplicht van honden. Het  bestuur heeft dit punt 
evenals het opruimen van uitwerpselen al onder de aandacht gebracht in één van de nieuwsbrieven. 
Handhaving is geen specifieke taak voor het bestuur maar een beroep op ons allen. 
Dhr. Tiessen (ZB.1818) vraagt aandacht voor handhaving van de snelheidslimiet in de wijk. Het bestuur 
heeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Den Helder  een ludieke actie gehouden. Dit 
punt is al meerdere malen onder de aandacht gebracht in de nieuwsbrieven. 
Handhaving is geen specifieke taak voor het bestuur maar een beroep op ons allen. 
Mevr. Hoekstra (ZB. 1820) vraagt of de traditionele kerstboom in de kersttijd nog wordt geplaatst nu de 
zuileik is geplaatst.  
Het bestuur geeft aan dat de traditie van de kerstboom blijft bestaan. 
 

 

11 
11.1 

Sluiting vergadering. 
20:40 uur. Voorzitter sluit vergadering met dankzegging aan aanwezigen. 
 

12 
12.1 

Pauze en lezing.  
Na de pauze spreekt, dhr. Gaaike Dalenoord over bewustwording en beveiliging van de woonomgeving. De 
presentatie wordt heel goed ontvangen en met een applaus en kleine attentie beloond. 
 

 


