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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
   
Notulen Algemene ledenvergadering BVZ 
 
 
 

Datum : 04 - november - 2021 
Aanwezige bestuursleden : Arie ten Boekel, Gaike Dalenoord en Klaas Visser 
Plaats : Wijksteunpunt Julianadorp, Boterzwin 3476. 
Aanwezige leden, bewoners 
van huisnummer 

: 1104, 1105, 1303, 1304, 1312, 1314, 1315, 1323, 1407, 1502, 1714, 
1722, 1805, 1808. 

Afwezig met berichtgeving : 1327, 1417,1809 
 

1 Opening van de vergadering: 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. met een woord van welkom en vermeldt dat het na . 
tweeënhalf jaar ( 15.04.2019 ) goed is om nu weer bij elkaar te komen voor een algemene 
ledenvergadering.  
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Mededelingen: 
Geen 
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Vaststellen agenda: 
De agenda wordt na de pauze aangevuld met een lezing over de energietransitie. 
Dhr. Ben Looije, van de gemeente Den Helder, zal een presentatie geven over de regionale energie 
transitie (RES) 
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Notulen van de algemene ledenvergadering van 15 april 2019 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 15 april 2019 worden goedgekeurd. 
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Verslag secretaris van de afgelopen tijd: 
De voorzitter geeft een terugblik vanaf 15 april 2019. 
 
Ondanks de Coronapandemie met de daarbij beperkende maatregelen, is het bestuur negen keer 
bijeengeweest, soms ondersteund door twee leden van de vereniging. 
Het bestuur is in deze tijd vijf keer in gesprek geweest met de gemeente. 
Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest; 
De frequentie van het legen van de grijze vuilcontainer aan de zuidkant van de wijk is, mede door in 
gesprek te gaan met de gemeente, aangepast; 
De vlonder bij de entree is vernieuwd; 
Ieder jaar wordt een hekwerk geplaatst bij de broedende zwanen. 
 
Zoveel mogelijk zijn de gebruikelijke activiteiten uitgevoerd, m.n. de laatste burendag in september 2021, 
is een succes geweest. Rond de honderd personen zijn aanwezig geweest, waaronder een aantal nieuwe 
bewoners van de wijk. 
Veel hebben we te danken aan de actieve activiteitencommissie. Deze commissie is acht keer bijeen 
geweest. 
De kerstboom bij de entree van de wijk is ieder jaar geplaatst. 
De motortourtocht is verreden in 2019 en 2020, maar vanwege de slechte weersomstandigheden in 2021  
afgelast. 
In en rondom de Franciscushoeve vinden veel activiteiten plaats.  
De elektriciteit in de blokhut is op dit moment een punt van zorg, m.n. tijdens het komende 
lampionnenfeest. Hopelijk is er een oplossing gevonden voor 11 november. 
 
Ook zijn er nog meerdere bewoners actief in onze wijk; 
De bezorgers van de nieuwsbrief; 
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Onze penningmeester, die de prullenbak bij de entree van de wijk heeft geadopteerd en een passende vlag 
hijst bij diverse gelegenheden. 
“De Groenblijver” onderhoudt de bloembakken en snoeit de knotwilgen.  
De wijkconciërge, de gebiedsmanager, de wijkagent en de boa kunnen eveneens ondersteuning bieden. 
De wijkagent en boa hebben bv. gewaarschuwd voor inbraken in schuurtjes, waar vaak kostbare zaken 
staan,  zoals gereedschap en E-bikes. 
Zulke zaken worden dan vermeld in de wijkkrant. 
 
Een spontaan initiatief van bewoners was de Koek & Zopie tent gedurende de ijsperiode in februari 2021; 
Het vergroot de saamhorigheid. Dit soort initiatieven worden toegejuicht en ondersteund door het 
bestuur. 
Uw ideeën zijn welkom, maar het is wel mogelijk dat er dan werk aan vast zit voor degene die een plan 
oppert. Het kleine bestuur is niet in staat om alles zelf te organiseren.  
 
Bij de BuurtPreventieApp zijn 124 bewoners aangesloten. 
Tot slot merkt de voorzitter op dat we trots kunnen zijn op onze wijkvereniging Zwanenbalg; Wij zijn de 
enige buurvereniging in Julianadorp, ook de enige buurt met nieuwskrant en kerstboom. 
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Financieel jaarverslag 2019 en 2020 
De penningmeester doet verslag van zijn activiteiten over 2019 en 2020. 
 

7 Verslag Kascommissie 2019 en 2020 en benoeming kascommissie 2020 
De kas is gecontroleerd door Dhr. Robin Brink en mevr. Mary Schooneman, zij stellen als 
kascontrolecommissie vast dat de kas klopt en hebben voor akkoord getekend. 
De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 
Met dank aan de penningmeester. 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit mw. Mary Schooneman en Dhr. Lionel Wiesell 
Reserve lid voor de kascontrole is Dhr. Jan Kaauw. 
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Begroting 2022 
De penningmeester geeft toelichting op de begroting voor 2022 
De verwachte inkomsten zijn € 2100,-- Dit bedrag is samengesteld uit de contributie en de subsidie van de 
gemeente. De subsidie van de gemeente bedraagt € 700,-- 
De suggestie van één van de bewoners om dit jaar geen contributie te vragen wordt weliswaar als 
sympathieke geste beschouwd, maar het gevaar dreigt dat de gemeente dan ook de subsidie stopzet. 
Omdat er veel activiteiten hebben plaatsgevonden en de nieuwskrant ook is verspreid, zijn en worden er 
toch kosten gemaakt. Besluit om het subsidiebedrag dit jaar te handhaven. 
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Bestuurssamenstelling en verkiezing 
De voorzitter en de penningmeester zijn beiden aftredend en herkiesbaar.  
Beiden blijven hun functie vervullen. 
De secretaris is niet meer herkiesbaar. Gezien er niemand bereid is deze functie voor rekening te nemen 
blijft de huidige secretaris het werk zoveel mogelijk doen, naast zijn functie als bestuurslid. Door 
omstandigheden is het nl voor hem niet altijd mogelijk om aanwezig te zijn. 
Het bestuur blijft naarstig op zoek naar een secretaris én naar mensen die het bestuur willen versterken. 
 

10 Beleid voor 2022 
Het bestuur gaat op de ingeslagen weg verder en streeft er naar om de bewoners de juiste weg te wijzen; 
Zij zijn echter geen handhavers.  
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Rondvraag 
De bewoner van 1805 vraagt of Facebook geen idee is voor de wijk. 
Het antwoord van het bestuur luidt dat de reactie op de hulpsite 0,0 was en ook voor de nieuwsbrief geen 
animo is geweest. Het bestuur gaat wel in overleg hierover. 
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Bovengenoemde bewoner hoort een laag frequent geluid. Meerdere mensen blijken dit te horen.  
Er is door diverse mensen melding gedaan. 
Het probleem is dat de bron niet te vinden is. 
De vraag is of het schadelijk is voor de gezondheid. 
Misschien is de Stichting Laag Frequent geluid een optie om die in te schakelen? 
Het bouwloket kan ook benaderd worden. 
Bewoner 1714 stelt voor om dit probleem in de Nieuwsbrief te zetten, zodat mensen melding kunnen 
doen van dit storende geluid. 
De bewoner van 1805 wil mee denken en als toehoorder bij de vergadering zijn. 
De bewoner van 1805 oppert of een nieuwjaarsborrel geen idee zou zijn. 
Hij krijgt als antwoord dat dit in het verleden wel georganiseerd is, maar bij gebrek aan belangstelling weer 
is afgeschaft.   
 

12 Sluiting vergadering. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en kondigt de pauze aan tot 21.15.  
Daarna zal Dhr. Ben Looien van de gemeente Den Helder een presentatie geven over de RES. De regionale 
energietransitie, waarna gelegenheid tot vragenstellen. 
 

 


