Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Havankpark d.d. 22 maart 2011
Notulen ALV HVP – 22 maart 2011, te Bilgaard, wijkgebouw.
Aanwezig: het voltallige bestuur en 14 wijkgenoten.

1. Opening door voorzitter Johan Willem de Groot. ,,Geen wijze woorden dit jaar: we gaan gewoon van start!’’

2. Verslag ALV 2010: geen op- of aanmerkingen.
Naar aanleiding van:
Alvast mbt de speeltuin: voorzitter Johan Willem gaat er toch echt van uit dat het dit jaar gerealiseerd gaat
worden.

3. Ingrid Spijkers meldt namens de activiteitencommissie dat er zeven keer is vergaderd. Er zijn twee nieuwe
leden toegetreden: Ilja Ronda en Allard Steenstra. Er is met pasen weer pret gemaakt met het eieren gooien en
tijdens de marathon van Leeuwarden was de wijk uitbundig versierd, iets dat voor een hoop positieve
opmerkingen van de lopers en de organisatie heeft gezorgd. Er is twee keer een whiskeyavond gehouden. Het
wijkfeest en de boottocht waren een succes. Het project ‘gluren bij de buren’ is wegens te weinig animo niet
doorgegaan. De spokentocht daarentegen haalde zelfs de voorpagina van het regiokatern van de Leeuwarder
Courant. De kerstkuier was drukbezocht. Al met al een leuk, druk jaar. De AC is binnen de begroting gebleven.
Nu wordt er gespaard voor een groot wijkfeest in 2014.
Er wordt geopperd om weer een tuinwedstrijd te organiseren: wie heeft de mooiste voortuin? Een leuk idee,
oordeelt Ingrid.
Een wijkgenoot pleit voor het behoud van een kerstboom aan het begin van de Carlierstraat: een leuke traditie.
Daar gaan we ook mee door, belooft Ingrid.

4. –

5. De jaarrekening is voor de nieuwe penningmeester Richard van Breukelen ietwat andere koek dan hij had
verwacht. De speeltuin en de financiering daarvan maakt het allemaal ingewikkelder, maar ook interessanter. Hij
scheidt de twee: er is een aparte begroting voor de wijkverenging gemaakt en een voor het speeltuinproject.
Er zitten geen verrassingen in de jaarrekening. Er zijn een paar leden vertrokken, er kwamen er een aantal bij. Er
is sprake van achterstallige contributie onder een handvol wijkgenoten. Die gaat Richard benaderen. Er zijn ook
enkele giften gedaan die in de pot onvoorzien zijn gereserveerd. De afschrijving van de kerstboom heeft Richard
geboekt onder het kopje ‘activiteiten’. Hij prijst de activiteitencommissie: een actieve club die goed binnen haar
begroting blijft.

Wat betreft de speeltuin: we gaan proberen om subsidie te krijgen via een zogeheten ANBI-verklaring van de
belastingdienst. Er zijn subsidieverstrekkers die op zo’n verklaring staan. Richard gaat die kar trekken. Er is
inmiddels 15.000 euro aan subsidie op onze rekening gestort: we komen nog 17.000 tekort op de begroting.
Hopelijk wordt dit tekort dit jaar overbrugd, onder meer de ANBI-verklaring.
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Een wijkgenoot vraagt naar de kosten voor de fondsenwerving die is gedaan door Tia van der Velde. Volgens
voorzitter Johan Willem zijn die kosten – 15 procent van de totale begroting - al gemaakt en moeten die hoe dan
ook worden betaald vanuit de verworven subsidies, ook als de speeltuin niet door mocht gaan of duurder uitpakt.
Richard vult aan dat er twee scenario’s zijn: als het project vertraging oploopt of duurder uitpakt, kunnen we de
fondsen vragen om coulance of we kunnen de speeltuin kleiner maken dan gepland. Volgens Kees Mourits,
destijds nauw betrokken bij het project, is het de bedoeling dat we ook veel zelf gaan doen. Dat zorgt voor
ruimte in de begroting.

6. Bevindingen kascommissie: Volgens Alie was de kas keurig op orde. Kees maakt een kleine kanttekening. Er
is weinig zicht op de financiele huishouding van de activiteitencommissie, bijvoorbeeld hoeveel de opbrengt van
het wijkfeest bedroeg. Voorzitter Johan Willem stelt dat als de commissie gewoon binnen de begroting blijft er
geen nadere explicatie nodig is.
Er wordt vervolgens een nieuwe kascommissie benoemd, bestaande uit Kees Mourits, Johan de Jong en Wiebe
Schuur als nieuw reservelid.

7. Begroting 2011: is een kopie van 2010, met aangepast ledental. Verder geen opmerkingen.

8. De speeltuin. Horatius Runia rept van een uiterst ‘stroperig proces’ waar nu toch enige vaart in is gekomen,
onder meer door de fondsenwerver die voor ons aan de slag is gegaan. Aanvankelijk wilde de gemeente niet
meer met Ger de Wilde, de ontwerper van onze speeltuin (een verkeersparkje), in zee omdat hij geen
gecertificeerd bedrijf zou zijn. Na een gesprek is er alsnog groen licht gekomen.
De gemeente levert binnenkort een digitale ondergrond van het gebiedje. Ger de Wilde zal die invullen. Dan kan
ook de definitieve begroting naar de gemeente. Wanneer die goedkeuring geeft, wordt er 10.000 euro gestort.
,,We hopen dat we deze zomer aan de slag kunnen. We hopen op veel vrijwilligers nodig voor het grondwerk.’’
Nav een vraag uit de zaal vertelt Horatius dat er zo min mogelijk groen rond het driehoekje wordt weggehaald:
de elzensingel blijft staan. De ongerustheid hieromtrent bij een omwonende is weggenomen door Johan Willem
die de betreffende mevrouw een bezoekje heeft gebracht.

9. De Wintersportclub
Peter Schuurman blikt terug op het seizoen 2010-2011. De club ‘hangt’ onder de wijkvereniging Bilgaard en is
op 1 maart 2010 opgericht. Men is maandelijks bijeen gekomen om dingen in gang te zetten; er zijn een
draaiboek en een taakverdeling gemaakt, er kwam een logo en er werden vrijwilligers gezocht en gevonden; een
aanzienlijk aantal komt uit het Havankpark.
De Wintersportclub beoogt laagdrempelig te zijn. Uitleen van schaatsen en deelname aan activiteiten zijn gratis.
De contributie bedraagt 5 euro voor individuen en 7,50 voor een gezin. Er is een professionele borstelmachine
aangeschaft.
Vijf nachten -5 graden vorst is voldoende om ‘los’ te kunnen: dat levert een ijsvloer van 7 cm op.
De baan is vijftien dagen open geweest. Er zijn twintig vrijwilligers en er zijn zestig leden geworven. Er wordt
gecommuniceerd via twitter en email wanneer de baan open is.
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Voor het seizoen 2011-2012 is men met de gemeente in gesprek over mobiele verlichting. Er komt een nieuwe
koek en zopietent. Het zandpad wordt als entree tot de baan gebruikt. Er zijn langlaufski’s voor kinderen
geregeld. Er komt een eigen internetsite. En men is van plan om meer vrijwilligers en natuurlijk leden te werven.
Al met al een vliegende start die volop lof oogst.

10. Alie Rienks met het laatste nieuws uit het wijkpanel: er zijn nu weer concrete plannen voor Eeskwerd. Er
komen grondgebonden huizen; dat zijn gezinshuizen met tuin. Dit komt overeen met de visie om de wijk te
verjongen.
Het plan om water de wijk in te brengen ter hoogte van Eeskwerd en de plek van de sporthal gaat niet door. Dit
heeft te maken met de gasleidingen die daar liggen. Kan dus niet.
Er komen beeldschermen in het winkelcentrum te hangen, met commerciële info maar ook info vanuit wijkpanel
en andere sociale organisaties
Gemeente wil bezuinigen en wil 1000 lichtmasten verwijderen . De filosofie is dat je zo donkere plekken creëert
die als 'no go zones' beschouwd worden. 50% van de energiekosten van de gemeente gaat op aan
straatverlichting.
Het bestemmingsplan Bilgaard/Leeuwarder Bos ligt ter inzage.
Bewoners aan de Fennen ervaren nog steeds veel overlast van de parkeerders van de NHL die 1 euro willen
bezuinigen. Hier zijn ook docenten bij. Omrop Fryslan heeft Margreet vd Laan hierover geïnterviewd.
Er is behoefte aan een gestructureerd verkeersplan voor de wijk. Dit is nu chaotisch en inconsequent; bv
haaientanden in 30 km zone.
Margreet vd Laan stopt op 1 oktober als voorzitter. Men is op zoek naar nieuwe voorzitter.

11. –
12. Rondvraag: men vraagt Alie om binnen het wijkpanel aandacht te vragen voor de parkeeroverlast rondom
Aquamarijn. De situatie is er tijdens het ‘spitsuur’ onoverzichtelijk en gevaarlijk. Ook wordt er gerept van
illegaal storten van vuil en puin op de parkeerplaats aan de rand van het bos. Tot slot: wie oproepjes of nieuwtjes
heeft voor de nieuwsbrief kan die gerust mailen aan Klaas Jan.

Sluiting om 21.55 uur.

Kirsten van Santen, secretaris.
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