Verslag Algemene Leden Vergadering Wijkbelang Westeinde
Vergadering:

Algemene Ledenvergadering Wijkbelang Westeinde

Locatie:

Online vanuit Eeltsje’s Hiem

Datum:

maandag 30 november 2020

Notulist:

Hans Vossenberg

Bestuursleden:

Geertje de Jong (voorzitter), Michel Ferwerda (secretaris), Eelke Brantsma
(penningmeester), Pieter Bouwer, Thijs de Jong, Robert Roosjen, Hans Vossenberg

Gast:

Rikkie Hagen (gemeente Leeuwarden)

Aanwezige leden:

Lijst met namen bekend bij secretaris

1. Opening
De voorzitter opent de online-vergadering en heet iedereen welkom. De vergadering is bijzonder, omdat digitaal zal
wordt gehouden in verband met corona-maatregelen.
2. Mededelingen
- Pieter Bouwer legt de spelregels uit om deze historische digitale vergadering in goede banen te kunnen
leiden voor de aanwezigen.
- De voorzitter memoreert dat dit in het 45 jarig bestaan de eerste digitale vergadering is.
- Ook is het bestuur zich ervan bewust dat er veel eenzame mensen in onze wijk zijn.
- Hans van Linschoten complimenteert het bestuur over hoe deze digitale vergadering is georganiseerd. Maar
vraagt zich wel af alle 780 leden van Wijkbelang wel worden vertegenwoordigd, en een rechtsgeldigheid niet
in het geding is. De voorzitter antwoord dat de voorschriften omtrent het organiseren van digitale A.L.V. op
internet zijn te vinden. Ook staat er in de statuten (te vinden op de website Wijkbelang Westeinde) geen
minimale quotum van benodigde leden voor een te houden A.L.V. Dus deze digitale A.L.V. is rechtsgeldig.
- Het jaarverslag 2019 zal binnenkort op de website worden geplaatst.
- De voorzitter vermeld dat de Gemeente Leeuwarden in een overleg een verzoek heeft ingediend om een
buurtkamer in EH te organiseren. Het bestuur heeft hier mee ingestemd en er gaat volgend jaar een pilot op
maandagmiddag met aanwezigheid van een sociaalwerker gehouden worden. Zodra er meer bekend is zal er
verdere informatie verstrekt worden.
- Pieter Bouwer legt uit aan de aanwezigen hoe de corona-facilitygroep de afgelopen periode vanaf maart
2020 heeft gewerkt. Er is veelvuldig overleg geweest met de diverse coördinatoren van de diverse
activiteiten. Er is besloten dat EH minimaal tot 4 januari 2021 gesloten blijft.
- Pieter Bouwer introduceert Linda Vreeze als nieuwe coördinator voor alle jeugdactiviteiten. Linda stelt zich
even voor en meld dat ze al sinds oktober jl. bezig is geweest met de jeugdzaken.
3. Verslag 18 november 2019
Er zijn geen vragen meer alleen de opmerking om in het vervolg mogelijke aanpassingen ook te vermelden in het
verslag. Het verslag wordt goedgekeurd en hierbij vastgesteld.
-

De naam in het verslag van de A.L.V. van kascommissielid Sonny De Haan moet worden gecorrigeerd.

4. Activiteiten
-

Willem Roos is gestart met de thema avonden ,maar helaas moeten stoppen door coronaproblematiek.
Jeu de boules heeft zelfs in de vakantie doorgedraaid ,en Bakkie in de Buurt is ook weer opgestart
en heeft zelfs een zeer geslaagde burendag georganiseerd.
Ook heeft Stijn in de herfstvakantie voor de jeugd wat mooie activiteiten georganiseerd.
Er is met alle commissieleden intensief contact geweest naar aanleiding van coronamaatregelen vanuit het
RVIM.
Bij de tweede golf is in overleg met de commissies St Maarten en Sinterklaas afgeblazen.
Er zijn vele alternatieven bekeken maar de gezondheid gaat voor ,maar het is erg sneu voor iedereen.
Mede ten gevolge van de Covid-19 heeft Corry van der meer het erg druk gehad met het informatie
verstekken aan de leden door middel van nieuwsbrieven ,facebook en mails.
Veel dank daarvoor en een applaus van de aanwezigen is zeker op zijn plaats.

5. Financiën
-

De penningmeester geeft uitleg over het exploitatieoverzicht van 2019. Deze is ook op de website
gepubliceerd.
Er is een positief resultaat van € 1038,- gerealiseerd.
De Commissie Leefomgeving heeft nog een positief saldo op hun rekening.
Ook is er budget gereserveerd voor het 50 jarig jubileum in 2025.
De winst- en verliesrekening geeft een iets lagere opbrengst aan van het Wijkfeest 2019 in verband met de
slechte weersomstandigheden. Daarnaast zijn de kosten van de club activiteiten zijn wat hoger in verband
met het gehouden vrijwilligersfeest en niet gebudgetteerd stond.

6. Begroting 2020
- Er is negatief begroot door de coronaperikelen, maar er zijn ook weinig uitgaven alsmede inkomsten dit jaar.
- Er wordt gereserveerd voor activiteiten in 2021 en er zijn structurele investeringen gedaan bij diverse
commissies/activiteiten, bijv. er is een nieuw Sinterklaaspak aangeschaft.
- Peter Teeuwen vraagt nogmaals naar de rechtsgeldigheid van deze digitale A.L.V. en Robert Roosjen verwijst
naar de regelgeving omtrent het organiseren van een digitale A.L.V. op internet.
Leefomgeving:
-

-

-

Lieuwe Tamminga meldt dat leefomgeving een positief saldo van € 3314,- op de rekening van de Commisie
Leefomgeving heeft staan. Deze aparte rekening is nodig omdat de gemeente Leeuwarden dit vraagt en alle
subsidies komen hierop binnen. Rikkie Hagen geeft nog even aan dat er 30 % besteed moet worden van de
subsidies ,en de rest mag worden gereserveerd voor een periode van 4 jaar.
Peter Teeuwen vraagt waar de € 12.500,- van Leefomgeving voor is besteed en Lieuwe Tamminga meld dat
hier de beweegtuin met uitbreidingen van is gefinancierd. Ook geeft Lieuwe Tamminga een opsomming van
€ 19.800,- (+€ 400,-) subsidie, waarvan € 5000,- naar Wijkbelang gaat. Voor komende nieuwe plannen
komend jaar komt ook nog subsidie van NSW. Het begrote bedrag van € 80.000,- is besteed aan de
beweegtuin en andere speeltoestellen in de wijk. Op 4 plekken in de wijk wordt een en ander opnieuw
ingericht.
De kascommissie heeft de financiële zaken met de penningmeester gecontroleerd en akkoord bevonden.
Hierbij wordt de penningmeester decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over 2019. Omdat
een lid van de commissie niet meer in de wijk woont stelt Willem Roos zich beschikbaar. Vanwege de
samenstelling van de overdracht en borging van de kennis binnen de kascommissie heeft Sonny De Haan zich
wederom beschikbaar gesteld om samen met Willem Roos deze kascommissie te gaan vormen. De
vergadering gaat akkoord hiermee.

7. Begroting 2021
- Begroting 2021 is hetzelfde als die van het rare jaar 2020 en staat op de website.
- Hans van Linschoten meld dat de Oud-Papier Ploeg (OPP) een brief van de Gemeente Lwd heeft ontvangen
waarin wordt aangekondigd dat per 1 juli 2021 de papiervergoeding zal worden aangepast in negatieve zin. Hij
stelt voor dat het bestuur de opbrengst van OPP voor 2021 gaat verlagen van € 5000,- naar € 2500,-. Dit advies
zal nog moeten worden aangepast in de begroting 2021.
- De subsidie van Leefomgeving is niet meer opgenomen omdat men zelf een rekening heeft. Wel zal
Leefomgeving zelf met een begroting moeten komen aansluitend op nog vast te stellen doelen.
- Rikkie Hagen vult nog aan dat dit jaar de Gemeente nog niet streng toeziet op reserveringen voor doelen, maar
volgend jaar moeten deze doelen exact bekend zijn.
- De vergadering gaat verder akkoord met de begroting van 2021.
- De voorzitter bedankt de penningmeester voor de uitvoerige toelichting.
8. Beheerstichting
Zoals bekend is wil de Kwadrantgroep zich terugtrekken uit het bestuur van de beheerstichting. Naar aanleiding
hiervan zijn de concept statuten en gebruikersovereenkomst door onze jurist bekeken en akkoord bevonden.
De huurstromen van Eeltsje’s Hiem door Gemeente Leeuwarden en de Kwadrantgroep richting pandeigenaar Elkien
zijn tot 2034 gewaarborgd antwoordt de voorzitter op een vraag van Lieuwe Tamminga.
De subsidie voor de beheerskosten wordt gebruikt voor vergoedingen van de vrijwilligers.
De verrekening van de energiekosten blijven lopen via de Kwadrantgroep waarin hun (inkoop)korting kan worden
gebruikt. De eerder ingebrachte gelden door Wijkbelang Westeinde en de Kwadrantgroep blijven in de stichting.
Eeltsje’s Hiem blijft in eigendom van Elkien als antwoord op de vraag van Hans van Linschoten.
9. Vragen
- Er zijn geen (digitale) vragen binnen gekomen bij de secretaris.
- Voor een mogelijke crowdfunding voor slachtoffers van de toeslagenaffaire kunnen vrijwilligers zich melden bij
Peter Teeuwen.
- Corry van der Meer geeft het bestuur nogmaals een compliment voor het organiseren van deze digitale A.L.V..
10. Rondvraag
Lieuwe Tamminga vraagt hoe het komt met de A.L.V. volgend jaar en complimenteert ook het bestuur. Op dit
ogenblik kunnen we dat nog niet overzien, maar zal waarschijnlijk digitaal plaats vinden. Maar zodra het kan, zal er
weer een fysieke bijeenkomst worden georganiseerd. Afwachten dus.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering en memoreert dat we nog moeten wennen aan deze moderne
manier van vergaderen. Ook zal er geen Nieuwjaarsreceptie worden georganiseerd in 2021,maar spreekt wel de
wens uit voor heel veel gezondheid in de families en uiteraard ook geduld.

