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Vergadering: 

Datum: 

Notulist: 

Algemene ledenvergadering 

07 november 2017 

Fransien Jellema 

Kenmerk: 

Locatie: 

ALV02-20171106 

Eeltje’s Hiem 

 

Aanwezig: Margaret Beckers (voorzitter), Durk Visser (secretaris), Annemarie Ruesen (vice voorzitter), 

Lieuwe Tamminga, Richard Boonstra, Inez Link, Hans van Linschoten. 

 

Bewoners: ca. 66 personen 

 

   

1 Opening   

 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige wijkbewoners van harte 

welkom bij deze tweede algemene ledenvergadering van dit jaar.  

 

   

2 Mededelingen  

 Het bestuur heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten en heeft diverse zaken kunnen 

realiseren. Zo heeft zij een nieuw logo en een nieuwe website ontwikkeld, subsidies 

gerealiseerd, de sportkooi is geopend en de eerste Arie Zijlstra klaverjasdrive is 

gehouden. Daarnaast heeft het bestuur de wijk vertegenwoordigd bij informatie 

avonden rond de plannen voor het nieuwe Cambuurstadion. 

 

 De ontwikkelingen rond het wijkgebouw zijn een punt wat veel aandacht heeft 

gevraagd en nog vraagt. Dit komt aan de orde bij agendapunt 6. 

Aan de agenda wordt het punt ‘afscheid bestuursleden’ toegevoegd. Door afwezigheid 

van de penningmeester a.i. zal zijn benoeming in de volgende vergadering 

plaatsvinden. 

 

   

3 Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2017  

 Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.  

   

4 Statuten en Huishoudelijk reglement  

 De statuten zijn in de ALV van april besproken en goedgekeurd. Ze worden 

binnenkort gepasseerd bij de notaris. 

 

 
 

Bij de bespreking van het Huishoudelijk reglement komen enkele vragen uit de zaal: 

waarom is er geen maximum aan het aantal zittingstermijnen van bestuursleden; hoe 

zit het nu precies met het lidmaatschap voor inwoners van de wijk en mensen die 

buiten de wijk wonen en wat zijn donateurs. Richard Boonstra licht de antwoorden 

toe en geeft aan dat er bewust voor is gekozen om een huishoudelijk reglement op te 

stellen naast de statuten, omdat dit eenvoudiger is aan te passen. De aanwezigen 

gaan akkoord met het huishoudelijk reglement. 

 

   

5 Activiteitenplan en begroting 2018  

a. Activiteitenplan 2018 

Hans van Linschoten geeft een toelichting op het activiteitenplan en de begroting 

2018 (bij afwezigheid van de penningmeester a.i.) Het Activiteitenplan 2018 is 

opgesteld op basis van de activiteiten die ook in 2017 draaien. In het kader van de 

ontwikkelingen rond het wijkgebouw (agendapunt 6) wil het bestuur samen met de 

verschillende clubs graag kijken naar de verschillen in opzet en organisatie van en 

deelname aan de activiteiten om te proberen de uitgangspunten gelijk te schakelen. 

Men wil hiermee graag zicht krijgen op het gebruik en de bezetting van het 

wijkgebouw en of het mogelijk is dat de grotere clubs een begroting gaan opstellen. 

Vanuit de zaal wordt hierop fel gereageerd omdat het wijkgebouw tenslotte voor 

iedereen toegankelijk moet blijven. Het bestuur zegt toe hier zorgvuldig mee om te 
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willen gaan, maar dat er goed moet worden gekeken of alle activiteiten financieel 

haalbaar blijven. Hans nodigt de leden uit om vooral met nieuwe initiatieven te 

komen. De activiteiten zoals Sint Maarten, Sinterklaasoptocht, de nieuwjaarsborrel en 

het wijkfeest blijven voor de hele wijk toegankelijk. 

   

b. Begroting 2018  

 Hans van Linschoten licht de begroting toe en enkele punten worden extra uitgelicht: 

Wijkblad: de drukker neemt de acquisitie voor de advertenties over. Dit wordt 

weggestreept tegen de drukkosten. 

 

 Oud papier: gaat op dezelfde voet door in afwachting van besluiten door een nieuw 

gemeentebestuur.  

 

 Wijkfeest: de begroting is omhoog gegaan maar de opbrengsten blijven gelijk. De 

huidige weergave is een realistische weergave waarin o.a. de baropbrengst is 

meegenomen. 

 

 Sinterklaas: de begroting is gelijk gebleven terwijl de commissie een verhoging heeft 

aangevraagd. Op de vraag waarom dit toch niet is gehonoreerd geeft de voorzitter 

aan dat dit te maken heeft met deelname door leden en niet-leden. Zij stelt voor om 

bijvoorbeeld onderscheid te maken in de optocht, die voor alle kinderen in de wijk is, 

en de cadeau’s alleen beschikbaar te stellen aan kinderen van leden. De commissie is 

het hier niet mee eens. Vanuit de zaal wordt echter aangegeven dat ouders die lid 

zijn niet hoeven mee te betalen voor de kinderen van ouders die niet lid zijn. Naar 

aanleiding hiervan wordt er op gewezen dat nieuwe bewoners niet meer persoonlijk 

worden uitgenodigd om lid te worden. Misschien kan er in de Buitenwesten een 

advertentie worden geplaatst waarmee men zich kan aanmelden als nieuw lid. 

 

 Leefomgeving: de leden mogen meebeslissen en ideeën aanleveren voor de 

leefomgeving. Iedereen wordt hiertoe van harte uitgenodigd.  

 

 De vergadering gaat hierna akkoord met de begroting voor 2018 waarmee deze 

wordt vastgesteld. 

 

   

6 Stand van zaken wijkgebouw Eeltsje’s Hiem  

 Het bestuur licht de situatie, die eind 2016 is ontstaan, rond multifunctioneel centrum 

Eeltsje’s Hiem toe. Zij geeft aan bezig te zijn met het zoeken naar een oplossing, 

maar dit is vooralsnog erg lastig. De situatie is ontstaan doordat Palet zich terug wil 

trekken als gebruiker en daarom niet langer kan en wil bijdragen in de kosten van het 

wijkcentrum. Dit is mede van invloed op de aanstelling van de beheerder die in dienst 

is bij Palet. Binnen de beheerstichting is gekeken naar mogelijkheden om het 

wijkcentrum zelf te exploiteren (onderzoek gedaan door Koninklijke Horeca) en de 

kosten van de beheerder ook zelf te dragen. Dit lijdt echter tot een verlies van het 

vermogen van de beheerstichting wat afkomstig is van Palet, wijkvereniging en 

wijkbelang. Hiernaast heeft Elkien ook zeggenschap als verhuurder van het pand. 

Gemeente Leeuwarden is niet bereid het pand te kopen. De zaal is van mening dat de 

gemeente hierin ook haar verantwoordelijkheid moet dragen. 

 

 De komende tijd moet worden nagedacht hoe de exploitatie van het gebouw kan 

worden opgepakt. Het afgelopen half jaar is gebleken dat de huidige beheerder 

slechts een baan kan worden aangeboden voor max 20 uur per week. De beheerder 

heeft op grond hiervan besloten om niet door te gaan bij Eeltje’s Hiem. 

 

 Margaret en Hans hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met gebruikers 

van het gebouw. Hieruit is naar voren gekomen dat er iemand moet komen die een 

coördinerende rol heeft. Er zijn meer voorstellen naar voren gekomen die het bestuur 

zal bundelen en voorleggen aan de leden. Margaret doet een oproep aan de zaal of er 

vrijwilligers zijn die kunnen helpen met het opstellen van procedures en om 

werkzaamheden op te pakken. 
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 Naar aanleiding van dit punt vraagt de barcommissie aandacht voor een brief die zij 

heeft opgesteld. De commissieleden geven daarin aan dat door gebrek aan 
communicatie m.b.t. de huidige situatie de vrijwilligers van de BOK hebben besloten 
om te stoppen met hun werkzaamheden. Vanuit de zaal zijn diverse reacties, maar 
men is het erover eens dat dit een groot gemis is. Men stelt voor dat het bestuur 
nogmaals in gesprek gaat met de BOK om de kwestie die is ontstaan op te lossen. 
Richard geeft namens het bestuur aan dat zij dit gesprek aan willen gaan.  

Hij doet tevens een oproep aan de leden om met ideeën te komen voor een oplossing 

m.b.t. het wijkgebouw en een dringende oproep voor vrijwilligers. In de toekomst zijn 

er erg veel vrijwilligers nodig om de wijkactiviteiten draaiende te kunnen houden. 

 

   

 ------ Pauze -----  

   

7 Stand van zaken beweegtuin  

a Lieuwe licht de plannen toe voor ontwikkeling van het fietspad, het hondenlosloop 

terrein en de beweeg- en fruittuin.  
 

 Maart 2018 wordt begonnen met de realisatie van de beweegtuin en de fruittuin. 
Financiering hiervan wordt opgebracht door een gereserveerd bedrag van wijkbelang, 
subsidies en sponsoring. Het onderhoud wordt door de gemeente gedaan. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. 

 

 Het fietspad wordt iets later in de tijd gerealiseerd.  

 Op een vraag uit de zaal over de jeu de boulebaan geeft Lieuwe aan dat de 
wateroverlast wordt opgelost. Hiervoor moet het echter eerst een tijdje droog zijn. 

 

 Peter geeft een presentatie over de toestellen die worden geplaatst in de beweegtuin. 
Er zijn nog twee leveranciers in de running voor de levering en hieruit moet op korte 
termijn een keuze worden gemaakt. 

 

   

8 Afscheid  

 Voor de beheerder wordt in overleg met het bestuur een afscheid georganiseerd.  

 Aftredende bestuursleden: 

Inez Link heeft een lange loopbaan gehad als vrijwilliger in de wijk. De voorzitter 
bedankt haar voor haar inzet en wenst haar succes in haar nieuwe wijk, de 

Transvaalbuurt (MTV wijk). 
Richard Boonstra heeft vooral meegedraaid ten tijde van de fusie en heeft ervoor 
gezorgd dat deze tot een goed einde is gebracht. De voorzitter wenst hem succes met 
zijn drukke baan naast zijn jonge gezin. 
Lieuwe Tamminga heeft jaren meegedraaid als vrijwilliger in wijkbelang en heeft aan 
de wieg gestaan van het wijkgebouw. Hij treedt af als penningmeester. maar blijft 
gelukkig voorzitter van de commissie Leefomgeving. De voorzitter wenst hem 

daarmee veel succes.  

 

   

9 Rondvraag  

 Fokke: Klachten verlichting trottoir Jan Jelles Hofleane. Nieuwe lampen geven niet 
voldoende licht om de stoep te verlichten. Durk geeft aan dat er contact is met 
gemeente hierover in het kader van het verlichtingsplan. Westeinde is een pilotwijk 
voor bezuiniging op verlichting.  

 

 Fokke: aandringen bij gemeente dat Jan Jelles Hofleane wordt aangepast i.v.m. snelle 

verkeer. Durk reageert dat er met de gemeente is afgesproken dat er wordt 

afgewacht wat het nieuwe Europaplein voor effect heeft op het sluipverkeer wat door 
de wijk gaat. 

 

 Tjeerd: N.a.v. de redactiestatuten informeert hij of het gebruikelijk is dat er een 
bestuurslid deelneemt aan een commissie. Het bestuur geeft aan dat dit bij meer 
clubs zo is en dat daarmee de lijnen met het bestuur kort zijn. 

 

 Losloopterrein: gaat ten koste van het groen in de wijk. Lieuwe geeft aan dat de 

locatie nu nauwelijks wordt gebruikt. 
 

 Nieuwe fietspad: bewoners vragen een duidelijke scheiding aan te brengen tussen  
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fiets- en wandelpad. Lieuwe geeft aan dat het fietspad in rood wordt aangegeven met 

een breedte van 3,5 m en het wandelpad wordt grijs.  
 Zwarte voetpaden: Klachten over fietsers op de voetpaden. Fietsers worden hier 

gedoogd, maar voetgangers zijn hoofdgebruiker. 
 

 Spandoek zijkant gebouw: vanuit de zaal komt het dringende verzoek om het 
spandoek weg te halen. Persoon in kwestie zal het bestuur hierover per mail een 
verzoek indienen. Het bestuur zal de mail in de bestuursvergadering van  
8 november a.s. behandelen. 

 

 Watertappunt: Keimp is van mening dat de leden hiervoor toestemming moeten 
geven. 

 

 De financiële situatie van de wijkvereniging komt aan de orde in de ALV van april 
2018.  

 

   

10 Sluiting  

 De voorzitter sluit om 11.20 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een 
drankje aan de bar.  
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