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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
   
Notulen Algemene ledenvergadering BVZ 
 
 
 

Datum : 15 - april - 2019 
Aanwezige bestuursleden : Arie ten Boekel, Klaas Visser, Henk Arends en Gaike Dalenoord 
Plaats : Wijksteunpunt Julianadorp, Boterzwin 3476. 
Aanwezige leden, bewoners 
van huisnummer 

: 1105, 1106, 1203, 1314, 1315, 1318, 1323, 1407, 1503, 1714, 1808 en 
1809 

Afwezig met berichtgeving : geen 
 

1 Opening: 
Voorzitter opent om 19:30 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 5 april 2018 worden goedgekeurd en vastgesteld. 

5 
5.1 

Verslag secretaris van het afgelopen jaar: 
Het jaar 2018 is in verenigingszin goed verlopen. Het bestuur is compleet en Gaike heeft zijn draai 
gevonden in zijn functie als voorzitter. 
In 2018 hebben we 97 lid zijnde huishoudens mogen noteren. 
Niet alleen het bestuur heeft de handen uit de mouwen gestoken maar ook de diverse vrijwilligers en  
activiteitencommissie “Handen in de wijk” hebben weer hun steentje bijgedragen om het woongenot te 
veraangenamen. Voor de laatst genoemde groep zijn wij altijd nog op zoek naar meer “helpende handen”.   
Er is mede door het bestuur, bewoners en in nauwe samenwerking met de activiteiten commissie weer 
een aantal activiteiten geregeld. Ik denk hierbij o.a. aan het eieren zoek festijn bij de Franciscushoeve, een 
goedbezochte burendag eveneens bij de Franciscushoeve, de motortoertocht, georganiseerd door de heer 
André Kerssemeijer, de lampionnenkeuring bij de Franciscushoeve en als laatste activiteit van het 
afgelopen jaar het plaatsen van de kerstboom bij de entree. 
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, ze worden verspreid door een groepje actieve 
medebewoners. In de nieuwsbrief komen de activiteiten en actualiteiten in de wijk aan de orde en veelal 
wordt dit met een verslag afgerond.  
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 de gemeente over 
invulling van het bestemmingsplan Zwanenbalg, de perikelen rond de vlonder bij de entree en de Japanse 
duizendknoop. En niet te vergeten de contacten met ’s Heerenloo over het gebruik van de hoeve bij 
activiteiten. 
De buurtapp. is een succes en wordt op een enkel klein incident na gebruikt zoals bedoeld, we noteren 
127 deelnemers. 
De verzorging bij en rond de entree zijn grotendeels door Arie ten Boekel gecoördineerd. 
Het hekwerk voor de broedende zwanen is geplaatst en verwijderd, de kerstboom is geplaatst en de 
banners voor diverse activiteiten in de wijk zijn opgehangen.. 
Het hoveniersbedrijf "De Groenblijver" heeft dit jaar ook weer onze wijk gesponsord.  
De bloembakken bij de entree zijn gevuld met fleurige planten en worden onderhouden.  
Daarom bedanken wij Harco en zijn team voor hun belangeloze inzet. 
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Het bestuur heeft dit jaar zes maal een bestuursvergadering uitgeschreven waar meestentijds het voltallig 
bestuur aanwezig is geweest.  
Om de bestuurskosten zo laag mogelijk te houden is de vergaderlocatie bij toerbeurt bij één van de 
bestuursleden thuis. 
Onze voorzitter heeft twee maal met een afvaardiging van de leiding van de Franciscushoeve gesproken. 
Voorts is er goed contact onderhouden met de wijkagent van Julianadorp en de wijkconciërge. 
De website is goed bekeken en wordt up-to date gehouden door onze voorzitter en webmaster Gaike 
Dalenoord. 
Ten slotte heeft het bestuur deze algemene ledenvergadering uitgeschreven. 
Dank voor uw aandacht en het in ons gestelde vertrouwen. 

 
6 
6.1 
6.2 
 
 

Financiën verenigingsjaar  2018 en verkiezing nieuwe kascommissie: 
De penningmeester doet verslag van zijn activiteiten. 
De kas is gecontroleerd door Dhr. Robin Brink en mevr. Esther Laan. 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 mw. Esther Laan en mw. Mary Schooneman 
Reserve lid voor de kascontrole is dhr. F J van der Ploeg. 

 

7 
7.1 
 

Begroting 2019 
De penningmeester geeft toelichting op de begroting voor het verenigingsjaar 2019.  
De penningmeester deelt mede dat de subsidie van de gemeente nog niet binnen is.( € 700,=) Andere 
jaren was dit op deze datum al wel het geval. 
Voor de nieuwsbrief in nieuwe vorm hoopt men middels sponsoring € 200,= binnen te halen. 

 

8 
8.1 
 
 
 
 
 
8.2 
 
 
 
 

Bestuurssamenstelling en – verkiezing. 
Elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar. 
• Voorzitter en webmaster, dhr. Gaike Dalenoord 
• Aftredend en niet herkiesbaar: secretaris dhr. Henk Arends; 
• Aftredend en herkiesbaar: penningmeester dhr. Arie ten Boekel; 
• bestuurslid, dhr. Klaas Visser 
 
Verkiezing bestuursleden: 
Dhr. Arie Ten Boekel, wordt met een meerderheid van stemmen herkozen en blijft de penningmeester; 
Dhr. Klaas Visser neemt het secretariaat tijdelijk waar. 
 
Er wordt op passende wijze afscheid genomen van de secretaris en drie leden van de activiteiten 
commissie “Handen in de Wijk”. 
 

 

 
 

9 
9.1 
 

Beleid 2019 en activiteiten van het BVZ jaarplan 2019 tot aan de ALV van 2020: 
Dit jaar blijft het beleid ongewijzigd ten opzichte van 2018 
Er wordt georganiseerd: Op 20 april, de zaterdag voor Pasen, paaseieren zoeken, de motortoertocht in de 
zomer, de burendag op zaterdag 28 september, op 11 november, Sint Maarten, de lampionnenwedstrijd, 
het op- en aftuigen van de kerstboom en een kerstwens aan alle leden van de BVZ 
 
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. 
Versterking en verjonging van de activiteitencommissie en van het bestuur van de BVZ is zeer wenselijk. 
 
Het aantal bestuursleden is nu 3, het minimum. 
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Idee: werf actieve meedenkers, dat is aantrekkelijker als direct iemand te vinden voor een bestuursfunctie. 
 
Het blijkt dat er in de gemeente Den Helder maar heel weinig wijken zijn met een wijkvereniging en een 
wijkkrantje zoals onze nieuwsbrief is er al helemaal niet. Het wordt wel wenselijk geacht door de 
gemeente. Nieuws omtrent de wijk is zo gemakkelijk te verspreiden.  
Sinds het vertrek van de wijkconciërge is het contact leggen met de gemeente moeilijker, omdat het lastig 
is om de juiste persoon te vinden, dus wie waar verantwoordelijk voor is. 
Met de wijk manager is er wel een goed contact.   

10 
10.1 
 
 

Rondvraag 
Dhr. Robin Brink vraagt of men respons gehad heeft op de nieuwsbrief in de nieuwe vorm en lay out. 
Het antwoord luidt: Nauwelijks. 
Op de vraag om reactie hierop aan de aanwezigen volgen positieve reacties als; Ziet er beter uit, Is 
herkenbaar De nieuwsbrief wordt bezorgd op 207 adressen in Zwanenbalg en op de Callantsogervaart. 
De verspreiding van de nieuwsbrief wordt in het komende jaar gecoördineerd door Dhr. F.J. v/d Ploeg, 
daar de huidige coördinator gaat vertrekken uit de wijk. Voor een goede overdracht wordt gezorgd. 
 
Dhr. Robin Brink komt met een tip over verduurzaming van de wijk: Ga collectief aan de gang. Dan kom je 
in aanmerking voor subsidie bv. Op een avond zoals deze zou het een goed onderwerp voor na de pauze 
kunnen zijn. Om meer mensen te bereiken dient er dan vooraf duidelijke bekendheid aan gegeven te 
worden. COMMUNICEREN is ook hier weer van groot belang.  
In 2021 moet de gemeente met een plan komen. Tot dat dit plan er is moeten we wachten met plannen en 
voorlichting omtrent verduurzaming. 
 
Er komt een vraag over de toestand van de wegen in de wijk en dan vooral met betrekking tot de hoge 
drempels. 
Antwoord: Daar is al eerder over gecommuniceerd met de gemeente. Toen zijn er metingen uitgevoerd 
met als resultaat dat de hoogte van de drempels binnen de norm viel. Eéntje is er toen aangepast. 
Wederom aanmelden kan echter geen kwaad. Geadviseerd wordt om ook zelf melding te maken via de 
App makkelijk melden. Dit is ook mogelijk voor klachten over het rigoureus kortwieken van het openbare 
groen. De app makkelijk melden moet ook vermeld worden in de nieuwsbrief met de aanbeveling om zelf 
ook te melden via deze app. Hoe meer klachten des te meer noodzaak voor de gemeente om te handelen. 

 

11 
11.1 

Sluiting vergadering. 
21:40 uur. Voorzitter sluit vergadering met dankzegging aan aanwezigen. 

  
 


