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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
   
Notulen Algemene ledenvergadering BVZ 
 
 
 
Datum : 17 - april - 2014 

Aanwezige bestuursleden : Arie ten Boekel, Iek Bakelaar, Mary Schooneman en Henk Arends 

Afwezig met berichtgeving : Gaike Dalenoord 

Plaats : Wijksteunpunt  Julianadorp, Boterzwin 3476. 

Aanwezige leden : 14 leden  

Afwezig met berichtgeving : 3 leden 

 
  Aktie 

1 Opening: 

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

 

   

2 

2.1 

Mededelingen: 

Voorzitter excuseert dhr. Dalenoord, bestuurslid en website beheerder. 

 

 

3 

3.1 

Vaststellen agenda: 

De agenda wordt zonder veranderingen en / of toevoegingen vast gesteld 

 

 

4 

4.1 

 

Behandeling notulen voorgaande vergadering: 

De notulen van de Algemene Leden Vergadering 11 april 2013 zijn goedgekeurd en 

vastgesteld. 
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5.1 

 

Verslag secretaris van het afgelopen jaar: 

Het jaar 2013 / 2014 is in verenigingszin goed verlopen. Er zijn na de algemene 

ledenvergadering 2013 geen functiewisselingen meer geweest in het bestuur. 

In 2013 hebben we 104 lid zijnde huishoudens mogen noteren en we eindigen vandaag 

met 95 huishoudens. 

 

Een 5 tal bewoners heeft de wens te kennen gegeven hun lidmaatschap bij onze 

vereniging niet te willen voortzetten omdat zij elders zijn gaan wonen en een 4 tal 

bewoners heeft het bestuur van de deelnemerslijst gehaald omdat zij na herhaald 

verzoek de contributie niet hebben voldaan. 

 

Dit jaar zijn er door het bestuur in nauwe samenwerking met de activiteiten commissie 

weer een aantal activiteiten geregeld. Zoals: de lampionnenkeuring, de kerstboom, de 

burendag, de motortoertocht en het eieren zoek festijn rond de hoeve. Voorts is er zes 

maal een nieuwsbrief uitgekomen waarin de activiteiten in de wijk werden 

aangekondigd. 

 

Het bestuur heeft dit jaar twaalf maal een bestuursvergadering uitgeschreven waarbij 

meestentijds het voltallig bestuur aanwezig is geweest. Een afvaardiging van het 

bestuur heeft drie maal met een afvaardiging van de leiding van de Franciscushoeve 

gesproken. 
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Afgevaardigde van het bestuur - meestentijds Iek Bakelaar en Arie ten Boekel – hebben 

met regelmaat overleg gehad met de communicatie adviseur 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 een algemene ledenvergadering uitgeschreven. 
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6.1 

6.2 

 

Financiën: 

De penningmeester doet verslag van zijn activiteiten. 

De kas is gecontroleerd, mevrouw Van der Vliet stelt 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 Van der Vliet en de heer Van 

Ham. Als reserve lid is mevrouw Laan gekozen 

Met dank aan de penningmeester. 
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7.1 

 

Begroting 2014: 

De penningmeester doet verslag van zijn begroting 2014.  

Er is een voldoende buffer en even wordt over de hoogte van de contributie 

gediscussieerd. De hoogte van de contributie blijft € 15,=  

De begroting van de penningmeester wordt goedgekeurd. 
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8.1 

 

 

8.2 

Bestuurssamenstelling en – verkiezing. 

•Elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar. 

•Aftredend en herkiesbaar: penningmeester Arie ten Boekel. 

•Aftredend en niet herkiesbaar: commissielid Iek Bakelaar. 

Verkiezing bestuursleden: 

Dhr. Arie ten Boekel wordt herkozen; 

Voor de opengevallen bestuursfunctie van de Dhr. Iek Bakelaar melden zich geen 

kandidaten, de functie blijft vacant. 

Met een woord van dank en een presentje voor zijn inzet in de afgelopen jaren, neemt 

Mary Schooneman afscheid van Iek Bakelaar.  
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9.1 

 

Beleid 2014 en activiteiten van het BVZ jaarplan 2014: 

Komend jaar wordt er door het bestuur in nauwe samenwerking met de activiteiten 

commissie weer een aantal activiteiten geregeld. Hierbij valt te denken aan het 

plaatsen en optuigen van de kerstboom, de lampionnenkeuring, de burendag, de 

motortoertocht en het eieren zoekfestijn rond de hoeve met Pasen.  

Voorts zal er met regelmaat een nieuwsbrief uitkomen waarin de activiteiten in de wijk 

worden aangekondigd. 
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10.1

 

Rondvraag: 

Silvia de Jong vraagt of de Gemeente gevraagd kan worden om de oude palen zonder 

bordjes eraan weg te halen. 

Zij vraagt eveneens of er bij de Gemeente gemeld kan worden dat de verkeersdrempel 

in Z b ter hoogte van nummer 1313/1406 geëgaliseerd kan worden. De drempel 

schampt nl de onderkant van auto’s. Dhr. Arie ten Boekel zegt toe het te melden, maar 
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weet het antwoord al: “Eens per twintig jaar is het tijd voor onderhoud aan het 

stratenplan”.  

11 

11.1

Sluiting vergadering. 

21:00 uur. Voorzitter sluit vergadering met dankzegging aan aanwezigen. 
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12.1

 

Pauze en lezing. 

Na de pauze vertellen Lia Loosschilder en Henk Arends over het houden van bijen. 

 

 

 

 


