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WIJKBELANG      

WESTEINDE   i.o.    

 

 
 
Conceptverslag Algemene Ledenvergadering Wijkbelang Westeinde i.o. 
18 april 2017 

 
Aanwezig: Margaret Beckers (voorzitter), Durk Visser, Keimp Pijpstra, Sabine Hekkenberg, Richard 

Boonstra, Annemarie Ruesen, Lieuwe Tamminga, Hans van Linschoten, 
 
Notuliste: Fransien Jellema 
 
Bewoners: ca.  40 personen 
 
Gasten: Rikkie Hagen (wijkmanager), Sjoerd Feitsma (wijkwethouder) 
 
 
 

 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de wijkbewoners en vertegenwoordigers van de 
gemeente van harte welkom en bedankt de vrijwilligers die vanavond de catering verzorgen. 
Doety Tamminga wordt speciaal in het zonnetje gezet voor haar bijdrage aan het tot stand komen 
van het wijkgebouw. Zij ontvangt hiervoor het ere lidmaatschap van de wijkvereniging.   
 

2. Mededelingen 
 Vanuit het bestuur zijn er geen mededelingen. 
 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 juni 2016 
 N.a.v. het verslag wordt gemeld dat de bouw van de voetbalkooi start op 28 april a.s.  
 Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
  
4. Jaarverslag 2016 
 Op het jaarverslag 2016 zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
5. Jaarrekening 2016 

Verslag van de penningmeester 
Keimp Pijpstra licht de jaarrekening toe die wordt afgesloten met een positief resultaat. Hij benadrukt 
dat de inzet van de vrijwilligers positief heeft bijgedragen aan dit resultaat. De begroting 2018 wordt 
in november ingediend en behandeld vanwege samengaan van de besturen van de wijkvereniging 
en het wijkpanel.  

Kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Leen Bouwens en Ellie Pietersen. Opmerkingen vanuit de commissie: 
- Bij facturen de kostenplaatsen van de grootboekrekening vermelden. Advies: controle door de 

penningmeester en de voorzitter. 
- Vergoeding bestuursleden van € 75,00. De voorzitter geeft aan dat dit een vergoeding is voor 

alle kosten die worden gemaakt door de bestuursleden. Er wordt hiernaast niet gedeclareerd. 
- Facturen aan adverteerders Buitenwesten zijn achteraf verzonden. De kascommissie wijst op 

het risico hierin. De penningmeester geeft aan dat dit een tijdelijke/eenmalig bestuursbesluit 
geweest i.v.m. onvoorziene omstandigheden. 

- Begroting 2018 ontbreekt. Deze wordt in november 2017 opgeleverd. 
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- Opmaakkosten van twee uitgaven van Buitenwesten zijn aanmerkelijk hoger dan normaal. De 
penningmeester licht toe dat dit onder meer te maken heeft met een nieuwe opzet van het blad 
en dat dit alleen voor deze uitgaven aan de orde is. De voorzitter geeft aan dat hier kritisch op 
zal worden gelet.  
 

De kascommissie verklaart hiermee alle stukken en bescheiden die betrekking hebben op de 
exploitatie van de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 en de balans per 31 december 2016 
van de wijkvereniging Westeinde te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie 
verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 
over voornoemde periode.   
De voorzitter bedankt de kascommissie. Leen Bouwens heeft twee jaar in de commissie gezeten en 
treedt hierna af. Ellie Pietersen geeft aan nog een jaar zitting te nemen in de kascommissie. Er wordt 
gezocht naar een nieuw lid voor de kascommissie.  
De voorzitter doet het verzoek aan de huidige kascommissie om voor de najaarsvergadering de 
boeken te controleren van het wijkpanel i.v.m. de (mogelijk) nieuwe structuur. Tot nu toe deed de 
gemeente de controle omdat het wijkpanel geen kascommissie had. Rikkie Hagen licht toe dat dit 
heeft te maken met de wijze van financiering door de gemeente. De kascommissie zegt toe de 
controle eenmalig samen met de gemeente te willen doen.  

 
6.  Voorstel tot fusie Wijkvereniging en Wijkpanel 

Toelichting en presentatie van de plannen 
Richard Boonstra geeft een presentatie over en een toelichting op de reden van de fusie tussen de 
wijkvereniging en het wijkpanel Westeinde en de wijze waarop dit gestalte moet krijgen. (Zie bijlage).  
De nieuwe vereniging die hierdoor ontstaat gaat door onder de naam Wijkbelang Westeinde. De 
besturen gaan samen op in het nieuwe bestuur wat zich over een jaar verkiesbaar zal stellen. 
Richard geeft aan dat wanneer de vergadering vanavond akkoord gaat met de fusie, er nog enige 
tijd overheen zal gaan om alles rond te krijgen.  
Voorafgaand aan de stemming worden de wijzigingen tussen de oude en nieuwe statuten toegelicht. 

Vragen/opmerkingen van de aanwezige bewoners: 

- Lidmaatschap: wie kan lid worden, heeft stemrecht en wat wordt de nieuwe regeling en 
benaming van huidige buitenleden/clubleden. Reactie: Alle volwassen wijkbewoners kunnen 
persoonlijk lid worden en hebben stemrecht wanneer zij contributie betalen. Gezinsleden en/of 
huisgenoten kunnen deelnemen aan alle activiteiten maar hebben geen stemrecht. 
Minderjarigen (tot 18 jaar) vallen onder een gezinslidmaatschap en hebben geen stemrecht. Met 
betrekking tot de huidige buitenleden/clubleden wordt nader besloten hoe hiermee wordt 
omgegaan. Dit wordt in overleg met de leden vastgesteld in een huishoudelijk reglement. Alleen 
wijkbewoners kunnen lid worden en kunnen een functie vervullen in het bestuur. De hoogte van 
de contributie wordt in een volgende ledenvergadering vastgesteld. Voorlopig wordt de oude 
situatie aangehouden. 

- Het bestuur van Wijkbelang wil twee keer per jaar een algemene ledenvergadering organiseren. 
Wanneer de leden een extra algemene leden vergadering willen beleggen moet minimaal 10% 
van de leden aanwezig zijn. Tjeerd geeft aan deze drempel te hoog te vinden. De voorzitter geeft 
aan dat wanneer dit aan de orde zou zijn hierover te allen tijde kan worden overlegd met het 
bestuur. De algemene ledenvergaderingen worden georganiseerd in april en november. In april 
wordt de jaarrekening behandeld en de begroting wordt vastgesteld in de vergadering van 
november.  

- Donateurschap: Doety is van mening dat een donateur niet een vast bedrag betaalt maar een 
vrijwillige bijdrage geeft. Richard licht toe dat de benaming van deze ‘leden’ nog moet worden 
vastgesteld in het huishoudelijk reglement. De aanwezige bewoners willen graag een juiste 
omschrijving van de term donateur/clublid/lid en het te betalen bedrag wat hieraan gekoppeld 
wordt. Richard geeft aan dat hiervoor een voorstel zal worden gedaan in de volgende ALV. 
Artikel 1: waarom geen gezinslidmaatschap. Richard ligt toe dat dit een juridische consequentie 
is. In de volgende ALV komt het bestuur hierop terug en zal een voorstel voorleggen aan de 
leden. In de discussie moet de koppeling losgekoppeld worden van de definitie wat een lid is en 
wat de kosten zijn die hieraan gekoppeld worden. 
De voorzitter licht toe dat in de statuten zo helder mogelijk worden opgesteld en aanvullende 
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informatie wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.  
- Peter: een erelid moet niet de verplichting hebben om in de wijk te wonen. Richard geeft aan 
dat hiernaar wordt gekeken.  
 
Artikel 13: vanavond mogen de leden stemmen die contributie hebben betaald.  
Er wordt nu gestemd voor het voorstel van samengaan van de vereniging en panel, 2. 
Statutenwijziging en 3. Voorlopig bestuur. 
 

Stemming 

Er zijn 43 stemmen uitgebracht, 36 stemmen voor, 5 stemmen tegen. Daarmee is het voorstel 
aangenomen en Wijkbelang een feit!  De voorzitter bedankt iedereen hiervoor. 
 
Er wordt afscheid genomen van twee bestuursleden van de wijkvereniging: Sabine en Keimp.  
 
De voorzitter nodigt hierna de bestuursleden van wijkbelang uit om aan de tafel te komen zitten.  
 
 
7. Begroting 2017 
 
Nadelig saldo op de begroting 2017 wordt deels veroorzaakt door korting van de gemeente op het eigen 
vermogen. Daarnaast is er geld gereserveerd voor de beweeg-, beleef- en pluktuin. 
Er zijn geen vragen m.b.t. de begroting.  
 
 
 
8. Rondvraag 

 
- Waarom is het eieren zoeken voor de kinderen afgelast: De voorzitter antwoordt dat de organisatoren te 
druk waren en het afbreukrisico daarmee te groot was. Een kwestie van overmacht. Er liggen veel wensen 
maar we moeten kritisch kijken naar wat haalbaar is in de toekomst.  
De vraagsteller vindt het jammer dat hiermee veel kinderen werden teleurgesteld.  
- Buurkracht: voorstel om een buurtteam op te richten t.b.v. energiebesparing in de wijk. Belangstellenden  
kunnen zich aanmelden bij Peter Teeuwen.   
- Hans: werkgroep afvalscheiding is aan het eind van het traject gekomen. A.s. zaterdag wordt een ruilmarkt 
georganiseerd. Hij roept mensen op om spullen in te leveren voor ruil of om gratis weg te geven.  
Welkom vanaf 10.00 uur.  
- 6 mei a.s. startfeest voor het nieuwe Wijkbelang. Iedereen is van harte welkom! 
 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur en nodigt de aanwezigen uit om nog even na te praten 
met een drankje.  
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