
 

Verslag Algemene Ledenvergadering  

Commissie van Advies voor Wijkbelang Westeinde  
 

 
Datum: 26 november 2018 vanaf 20.00 uur 
Locatie: Eeltjes Hiem  
Aanwezig CVA:  Tjeerd Heidstra (voorzitter), Elize van der Meer, Geertje de Jong, Inge van der Kooi  
Notulist: Michel Walbeek 
 

 
1. Opening 

Tjeerd Heidstra opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom op deze 
buitengewone ledenvergadering door de Commissie Van Advies. Er wordt uitgelegd dat vanwege 
het bestuursvacuüm niet voldaan kon worden aan de statuten. Excuses worden gemaakt voor het 
niet vermelden van de kandidaat-leden op de uitnodiging. Dat is hersteld door de namen op de 
website openbaar te maken. De Commissie Van Advies heeft voldaan aan de opdracht die zij in de 
voorgaande ledenvergadering meekreeg van de leden, namelijk het formeren van een bestuur 
voor Wijkbelang Westeinde.  
 
De Commissie Van Advies vraagt de leden om instemming met de gevolgde werkwijze en dat 
degene die het niet eens is met het voordragen van een bestuur op deze manier het nu kan 
melden. Applaus is het antwoord van de leden, waarmee de leden instemt met de gevolgde 
werkwijze.  
 

2. Mededelingen 
Er wordt aan de leden gevraagd of iemand mededelingen heeft. Er zijn geen mededelingen.  
 

3. Verslag 2e deel ledenvergadering van 26 juni 2018 
Aan de leden wordt gevraagd wie er het woord wil over het 2e deel van de ledenvergadering van 
26 juni 2018. Op één opmerking na dat het verslag summier was, heeft niemand het woord 
genomen. Er zijn geen vragen gesteld. Daarmee is het verslag vastgesteld.  
 

4. Korte terugblik afgelopen maanden 
Er wordt samengevat hoe de Commissie Van Advies een bestuur wist te formeren en hoe de 
Commissie diverse wijkactiviteiten draaiende wist te houden met veel hulp van vrijwilligers.   
Uiteindelijk is er nu een nieuw bestuur beschikbaar. Vanuit de leden worden de volgende vragen 
nog gesteld. 
Vraag: Welke relatie is er nog met de Stichting?  
Antwoord: 2 leden van de Commissie nemen deel aan het overleg van de Stichting en zullen 
uiteindelijk vervangen moeten worden door 2 van de nieuwe bestuursleden. Belangrijk is dat de 
Kwadrant Groep afscheid gaat nemen van de Stichting, waardoor deze orgaanstructuur kan 
wijzigen.  
Vraag: zijn de activiteiten alleen voor de wijk of zijn er ook commerciële activiteiten? 
Antwoord: op dit moment alleen voor de wijk en zijn de commerciële activiteiten tijdelijk stop 
gezet. Hier zal in 2019 verandering in komen.  
Vraag: Betekent dat, dat we accepteren dat we interen op het vermogen? 
Antwoord: Ja. 
  



5. Benoeming nieuw bestuur 
Kandidaat voorzitter is Gert Jan Postma. Gert Jan stelt zich voor. 
Kandidaat voorzitter is Geertje de Jong. Geertje stelt zich voor. 
Kandidaat secretaris is Michel Walbeek. Michel stelt zich voor. 
Kandidaat penningmeester is Eelke Brantsma. Eelke stelt zich voor. 
Kandidaat algemeen bestuurslid is Hans Vossenberg. Hans stelt zich voor. 
Kandidaat algemeen bestuurslid is Thijs de Jong. Thijs stelt zich voor. 
Kandidaat algemeen bestuurslid is Pieter Bouwer. Pieter kon niet aanwezig zijn vanwege andere 
verplichtingen. Er wordt gemeld dat Pieter één van de kandidaten is.  
 
Gert Jan en Geertje worden voorgesteld als duo voorzitter en Michel, Eelke, Hans, Pieter, Thijs als 
bestuurslid. Gemeld wordt dat Gert Jan en Geertje het voorzitterschap ad interim oppakken tot 
de volgende Algemene Leden Vergadering.  
 
Aan de leden wordt gevraagd of iemand het woord wil en of iemand een stemming wil. Niemand 
van de leden wil het woord of een stemming. Met applaus stemt de ledenvergadering in met de 
benoeming van het bestuur.  
 

6. Aantreden bestuur 
Gert Jan geeft aan dat in 2019 een beleidsplan en activiteitenplan opgesteld zal worden door het 
nieuwe bestuur en dat één van de doelstellingen is om jongeren in de wijk te betrekken.  
 
Geertje geeft aan dat het nieuwe bestuur zich gaat focussen op communicatie en samenwerking, 
waarbij het bestuur open en transparant wil zijn naar de leden, vrijwilligers en werkgroepen.  
 

7. Rondvraag 
Tijdens de rondvraag worden de volgende vragen gesteld door de leden. 
Vraag: Is alleen de voorzitter ad interim of het hele bestuur? 
Antwoord: alleen het voorzitterschap, en wel tot de ALV van april 2019. 
 
Opmerking: Bedankt Commissie Van Advies! 
 
Vraag: Komt er op korte termijn weer een wijkblad Buiten Westen? 
Antwoord: Ja 
Vraag: Zijn alle bestuursleden lid van Wijkbelang Westeinde? 
Antwoord: Ja 
Vraag: Er ligt druk op de begroting en jaarrekening, hoe lossen jullie dat op? 
Antwoord: Begroting is op basis van 2018 opgesteld en moet nog ingebracht worden in de ALV 
van april 2019 en zo ook de jaarrekening.  
 
Opmerking: Wethouder Sjoerd Feitsma complimenteert de Commissie Van Advies en het oud 
bestuur zoals zij alles hebben opgepakt en dat alles ook vanuit de wens van de leden opgelost is.  
 
En daarmee wordt de vergadering om 20.50 uur afgesloten.  


