Verslag Algemene Leden Vergadering Wijkbelang Westeinde
Vergadering:

Algemene Ledenvergadering (ALV) Wijkbelang Westeinde

Locatie:

Online vanuit Eeltsje’s Hiem

Datum:

Maandag 10 mei 2021

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 (wijkmanager gemeente Leeuwarden) en Hein Kuiken (wethouder
gemeente Leeuwarden)

Aanwezige leden:

Lijst met namen bekend bij secretaris

1. Opening
De voorzitter opent de tweede online ALV, heet iedereen welkom en uiteraard een bijzonder welkom aan onze
gasten. We hopen dat deze vergadering de laatste online ALV is, en dat we de volgende editie weer fysiek kunnen
organiseren. Rikkie Hagen meldt dat Westeinde als een van de weinige wijk- en dorpshuizen in Leeuwarden een
digitale ALV organiseert.
De agenda wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
2. Mededelingen
- Pieter Bouwer legt de spelregels uit om de online vergadering in goede banen te kunnen leiden voor de
aanwezigen.
- Het corona facility team heeft aangegeven dat het wijkgebouw nog dicht blijft totdat er versoepelingen
mogelijk zijn wat betreft de coronamaatregelen.
- Twee vrijwilligers hebben aangegeven te stoppen met hun vrijwilligerswerk bij Wijkbelang: Grietje Wienema
stopt als barvrijwilliger en facilitair medewerker; ze heeft 42 jaar onafgebroken vrijwilligerswerk verricht.
Jaap van der Meer stopt met zijn werkzaamheden als coördinator. Grietje en Jaap zullen op een geschikt
moment nog worden bedankt voor hun inzet.
- De jeu de boulesbaan met de huidige steentjes geeft teveel overlast. De steentjes zijn vervangen door een
schelpenbed.
- Pieter Bouwer brengt vanuit het corona facility team verslag uit van de afgelopen periode. Er is veel en
regelmatig contact met de gemeente. We volgen de richtlijnen van het RIVM en houden rekening met de
uitspraken van het kabinet. Vergadermogelijkheden zijn kortgeleden gefaciliteerd voor de commissie
Leefomgeving. Op 14 mei is er voor jongeren een proefbijeenkomst in Eeltsje’s Hiem. Deze proef valt onder
de verantwoordelijkheid van Amaryllis (Marije Tuinier, jongerenwerker). De mogelijkheden voor
binnen/buitensporten worden gevolgd conform de voorschriften van de sportkoepels. Het moet
organisatorisch goed te regelen zijn voordat er groen licht komt. Hopelijk zal het wijkcentrum na de vakantie
in september 2021 weer open kunnen.
- Henk Halma van Leefomgeving geeft een uitgebreid verslag over het overleg met Arriva met betrekking tot
buslijn 1 Westeinde. Peter van der Leij heeft twee maal per jaar overleg met Arriva. Het convenant met
Arriva loopt eind van het jaar af maar nieuwe aanbesteding is vanwege corona uitgesteld. Arriva blijft tot 1
januari 2022 met buslijn 1 door Westeinde rijden. Uit een aantal jaren monitoren blijkt dat de lijn niet
rendabel is. Het toekomstige beleid zal nog met de provincie worden besproken. Er zijn drie opties: 1. Twee
laad/los plaatsen in de wijk handhaven. 2. Busje door de wijk laten rijden (één uur van te voren bellen,

kosten ongeveer € 2,50 per persoon). 3. Wijkbus door vrijwilligers uit de wijk laten bemannen (ongeveer 40).
De laatste optie komt in de NieuwsFlits om vast vrijwilligers te werven. Er moet dan ook een planner komen.
Voor het einde van de maand moet bekend zijn of we het mogelijk rijden met vrijwilligers gaan redden. Het
alternatief om lijn 71 door de wijk laten ‘omrijden’ (kost vier minuten), zal niet worden gehonoreerd en is
daarom geen optie. Geertje bedankt Leefomgeving voor hun inzet om de bus te behouden. Elly Pietersen
voegt toe dat er jaarlijks 5000 euro ter beschikking komt vanuit de provincie. Henk geeft aan dat het lastig
zal zijn om deze vergoeding onder de vrijwilligers te verdelen en stelt voor om dan eventueel jaarlijks een
feest voor hen te houden.
3. Verslag 30 november 2020

- Blz. 2: moet staan verstrekken in plaats van verstekken. (Elly Pietersen)
- Blz. 3: Hans van Linschoten meldt dat papier ophalen doorloopt tot 1 januari 2022 in plaats van de eerder
genoemde datum van juli 2021 door Omrin/gemeente Leeuwarden. De inkomsten zullen dus lager uitvallen dan
er is begroot. De voorzitter bedankt Hans voor de inzet van de OudPapierPloeg.
4. Benoeming nieuwe penningmeester
Eelke Brantsma heeft besloten te stoppen als penningmeester van Wijkbelang Westeinde. Anita de Vreeze volgt
Eelke op. Anita heeft voor de lopende zaken al contact gehad met Eelke. Er zijn geen leden die bezwaar maken tegen
de voordracht van het bestuur en dus wordt de nieuwe penningmeester benoemd. Beiden ontvangen een bos
bloemen.
5. Jaarrekening 2020
Als demissionair penningmeester loopt Eelke stap voor stap de jaarrekening 2020 en begroting 2021 door. Het was
helaas een rustig jaar dus zijn er weinig kosten gemaakt. Enkele reserveringen op de balans zijn voor volgend jaar
opgenomen. De gift destijds van 75.000 euro aan de Beheerstichting is op nul gezet omdat dit niet is terug te
vorderen. Er is een voorziening voor de aanleg van krachtstroom op het wijkfeestterrein opgenomen. Het bedrag
wat Bakkie in de Buurt aan subsidie heeft gekregen, is nog niet besteed vanwege de coronamaatregelen. Bovndien is
er een post opgenomen voor een nog te plannen feest nadat de coronamaatregelen zijn beëindigd.
Lieuwe Tamminga is het er mee eens dat de 75.000 euro van de balans is afgehaald, het was per slot van rekening
een gift. Wel is hij benieuwd hoe het verder gaat met de Beheerstichting, ook vindt hij het belangrijk dat er
duidelijkheid komt over de situatie van de Beheerstichting in de toekomst.

Winst en verliesrekening: hierin zijn geen inkomsten en uitgaven van het wijkfeest. De 5000 euro schenking van
Leefomgeving is ook niet opgenomen. Er zijn weinig kosten voor de ALV/recepties gemaakt. Wel zijn er een nieuwe
pakken voor Sinterklaas en Pieten aangeschaft.
Peter Teeuwen: de kosten voor de BuitenWesten zouden volgens afspraak kostendekkend zijn. Eelke antwoordt: De
genoemde kosten zijn voor de lay-out van het wijkblad, het drukwerk wordt gedekt door de advertenties.
PR/Publicaties: De kosten voor de kaarsen van de vrijwilligers met kerst, en de aanschaf van nieuwe vlaggen voor
Wijkbelang.
Jaarrekening Leefomgeving / Begroting: het overtollig saldo wordt meegenomen naar volgend jaar.
De vergoeding voor de leden van de commissie Leefomgeving van 75 euro per jaar is gelijk aan de vergoeding voor
de leden van het bestuur van Wijkbelang. Hans van Linschoten is het hier niet mee eens. Het bestuur zal dit punt
(her-)evalueren. Lieuwe Tamminga geeft aan dat de leden van Leefomgeving veel onderweg zijn en het gedoe met
bonnetjes een rompslomp is en dat daarom deze vergoeding bestaat.

De kascommissie heeft de controle uitgeoefend en geeft de penningmeester decharge voor de gevoerde zaken.
Sonny de Haan en Willem Roos zaten in de kascommissie. Voor De Haan was dit de laatste keer. Een nieuw lid meldt
zich niet aan dus het bestuur moet op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie.
6. Begroting 2021
Nagenoeg hetzelfde als in 2020, correctie OudPapierPloeg door meer inkomsten.
Lieuwe Tamminga benoemt een tellingsfoutje, Eelke ziet het ook en zal het aanpassen.
Lieuwe Tamminga bedankt Eelke ook voor zijn penningmeesterschap voor Leefomgeving en Geertje bedankt Eelke
voor drie jaar prima oppassen op de kas van Wijkbelang en Leefomgeving.

7. Beheerstichting:
Door de toegenomen drukte bij de KwadrantGroep vanwege de coronamaatregelen, is het overleg over de
ontvlechting tijdelijk opgeschort.
Peter Teeuwen vraagt wie er in het bestuur zitten. Eduard Noorlander is secretaris en Eelke Brantsma is
penningmeester. Thijs de Jong en Hans Vossenberg hebben een adviserende rol vanuit Wijkbelang. De
KwadrantGroep stapt uit de Beheerstichting. Er is overleg met de gemeente over de toekomst. In de volgende ALV
komt het bestuur met verdere mededelingen en besluiten.
8. Rondvraag
Geen digitale vragen in de online brievenbus.

Peter Teeuwen attendeert op zijn actie voor het project ‘Karavaan van Verbinding’ met de bijbehorende
crowdfunding.
Rikkie Hagen: bedankt het bestuur voor de uitnodiging en meldt dat wethouder Kuiken de ALV deels heeft
meegemaakt vanwege verplichtingen elders.
Bert van der Werff: De uitnodiging voor de ALV in Teams met alle leden zichtbaar in CC, is niet volgens de
privacywetgeving. De voorzitter excuseert zich (we hebben de goedkope versie van Microsoft teams en daarin lukte
dit niet), en geeft aan dat dit hopelijk de laatste online ALV is geweest. Clubleden zijn donateurs en betalen 10 euro
per jaar maar hebben geen stemrecht tijdens de ALV. Ze mogen wel bij de ALV aanwezig zijn. Gegevens zijn bij de
ledenadministratie bekend.
Elly Pietersen en Corry van der Meer willen graag aandacht voor het NK tegelwippen. Het bestuur vindt dit een goed
initiatief.
De voorzitter geeft aan dat er een mini-wijkfeest gepland is op 23 tot en met 26 september 2021.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de online aanwezigheid en sluit 21.15 uur de vergadering.

