Leeuwarden, 6 april 2015,

Aan de leden van wijkvereniging De Schaduw

Betreft: ALV 2015

Beste wijkgenoten,

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Die houden we op dinsdag
21 april. De vergadering begint om 20.00. Locatie is het wijkgebouw in Bilgaard. Na het officiële
gedeelte duiken we met fotograaf Hendrik Koster het Leeuwarder Bos in. Op de Facebookpagina
Leeuwarder Bos komt u geregeld foto’s van hem tegen. Nu neemt hij foto’s en videomateriaal mee
van alle flora en fauna die hij vastlegt in het bos. De vergaderstukken treft u bij deze brief aan. We
hopen u allen te treffen op 21 april. Misschien kunt u op Facebook aangeven of u van plan bent te
komen, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Met vriendelijke groet,

Ruud Miedema
Voorzitter Wijkvereniging Havankpark

Agenda vergadering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door voorzitter Ruud Miedema
Verslag ALV 2014
Mededelingen (secretaris en ac, in- en uitgaande stukken)
Jaarrekening door penningmeester
Bevindingen kascommissie
Begroting 2015
Wvttk
Rondvraag
Afsluiting door voorzitter
Korte pauze

10. Foto’s en video’s van Hendrik Koster van het Leeuwarder Bos.

Verslag ALV Havank 2014
Datum: 22 april 2014
Aanwezig: bestuur en 10 leden

1. Opening door voorzitter Ruud Miedema
Stelt bestuur voor. Dit jaar heeft het bestuur kennisgemaakt met de werkgroepen, er zijn niet veel
activiteiten ontwikkeld. De tafeltennistafel is geplaatst, was al geregeld. Het bestuur is nog wel bezig
geweest met zwemsteiger. Die is afgewezen door de provincie, die wel het zwemmen in open water
niet faciliteren.
2. Benoeming secretaris, Ingrid Spijkers
Aantreden secretaris, punt 8 wordt punt 2.
Applaus voor benoeming
3. Verslag ALV 2013
Er is wel een verslag, maar dat is vrij kort. Tijdens de ALV2013 is er gesproken of er wel een bestuur
moest blijven. Er is toen besloten dat dat wel goed zou zijn. Ruud Miedema heeft daarna de
voorzittershamer overgenomen van Johan Willem.
4. Mededelingen
In - en uitgaande post: niets bijzonders
AC: Ilja en Remi zijn gestopt, Albert is aangesloten.
In 2013 wel wat pech: verregend wijkfeest, kerstkuier nat, spooktocht afgeblazen vanwege
stormschade.
Positief: oproep aan jongeren om mee te denken over het grote wijkfeest in de zomer van 2015. Er is
vergaderd en nagedacht met 6 tieners.
Alie Rienks: vanuit wijkpanel
- Voor de tweede speelkoepel in Bilgaard is geen draagvlak.
- Er zitten in totaal 11 personen in wijkpanel, contactpersoon van gemeente is Bram Louwerse.
Niemand van de winkeliers is op dit moment vertegenwoordigd. Opmerking is waarom scholen er
niet in zitten? Alie heeft geen idee waarom niet, maar zoekt het uit.
Communicatie via Bilgaard nieuws en Bilgaard.net
Bruisend Bilgaard organiseren we jaarlijks.
Bezig geweest met parkeerproblematiek van auto's NHL en Stenden.
Openbare verlichting: op cruciale plekken.
Nu bezig met bibliotheek die dicht moet.
Wijkpanel heeft wijkbudget, verantwoording afleggen aan gemeente.
Alie stopt per 18 juni. Voor haar inzet ontvangt zij een bos bloemen en uiteraard een warm applaus.
De vraag is wie het over wil nemen. Ruud wil t tijdelijk invullen..

5. Jaarrekening penningmeester
Richard geeft toelichting
Onduidelijk wie het afgelopen jaar in de kascommissie heeft gezeten. Iig een handtekening van Kees.
Alles klopt! Er wordt daarom decharge verleend aan de penningmeester.
Nieuwe kascommissie:
Dick Schut en Johan de Jong (bij afwezigheid vastgesteld). Richard vraagt Johan formeel.
6. Bevindingen kascommissie: alles akkoord
7. Begroting 2014
Gaan uit van 5 leden minder
Bijdrage van wijkpanel € 2.500 voor het wijkfeest.
Het vragen van een extra bijdrage voor onvoorzien en het storten van 135 euro in de pot onvoorzien,
wordt stilgezet. Er zit voorlopig genoeg in de pot.
8. Plannen Havankfeest 2014
Havankfeest 2014: 15 jaar jubileumfeest
Feesttent komt op vrije kavel aan de Ee, toestemming van familie Sinnema
Dropping 29 augustus voor de jongeren, uitdagende activiteit.
Zaterdag: voor de kleine kinderen spelletjes
Voor oudere kinderen op t water
Havankloop wordt Colorrun..
Zondag volleybaltoernooi..: Eric organiseert
Suppen: surfclub Wielen benaderen?
Cios studenten vragen om survival baan aan te leggen. ( idee van Jan)
Kaatsen wordt ook geopperd.
9/10: wvttk en rondvraag
Albert: soms is het wel lastig om alles in de activiteiten commissie te organiseren. Mag wel wat steun
bij.
Op de plaats waar vroeger een gebouw van scholengemeenschap Comenius stond, komen woningen.
Piet: Lantaarnpalen op Havanklaan, branden ze allemaal wel?
Piet: Toeristen vinden borden vreselijk smerig, schoonpoetsactie? En horen berenklauwen wel in
woonwijken?
Peter: ATB-route door het bos, haventje bij de Ee. Wie wil meedenken? Piet denkt mee
Alie: wijkpanel heeft plannen voor zwemplek bij Taniaburg
Jan: Noemt de rommel die Havankpark en bos inwaait, zwerfvuil, is daar niet wat aan te doen? ( is
inmiddels gemeld bij Bram Louwerse)
Suggestie Richard: papierbak met andere opening, zodat er grotere dozen in een keer in kunnen.
Bestuur kaart het aan bij gemeente.
Na de pauze neemt Pieter Douma ons met een ppt mee door het bos, na de storm gaat er een hoop
veranderen. Pieter vertelt een goed verhaal en belooft ons op de hoogte te houden van alle
ontwikkelingen.

Wijkvereniging Havankpark 2014/2015
Resultatenrekening
Begroot 2014
Contributie:

Werkelijk 2014

20,00

Aantal leden:

Begroot 2015

€ 20,00

90

€ 20,00

94

90

Opbrengsten
Contributie

€ 1.800,00

Extra contributie tgv voorziening

€ 1.560,00 (b) (58)

€ 1.800,00

€ 0,00

Contributie uit voorgaand jaar
Bijdragen Nieuwsbrief
Sponsoring

€ 340,00 (b) (17)
€ 0,00
€ 2.500,00 (a)

€ 2.500,00
€ 4.300,00

€ 0,00
€ 4.060,00

€ 2.140,00

Lasten
Bestuur & Org.

€ 100,00

€ 300,00

Vergaderkst.

€ 100,00

€ 100,00

Kantoor/financieel

€ 100,00

€ 120,00

Contr./Abonn.
Nieuwsbrief/kopieen
Aktiviteiten
Algemene kst

€ 20,00

€ 35,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 3.500,00

€ 1.100,00

€ 30,00

Diverse onvoorzien (extra contr.)

€ 0,00

Diverse onvoorzien (regulier)

€ 0,00

Toevoeging reserve

€ 100,00
€ 4.050,00

€ 0,00

€ 1.955,00

€ 250,00

€ 4.060,00

€ 185,00

a = subsidie wijkfeest 15 jr

b= 78 leden betaald, 17 nog niet

Begroot 2014

Werkelijk 2014

Balanspositie
Debet

Aktiva
Kas

Credit

Debet

Begroot 2015
Credit

Debet

Credit

€ 57,06

Rabobank

€ 4.316,27

€ 185,00

Kruisposten
Passiva
Alg.Reserve

€ 2.072,25

Reservering onv.

€ 2.301,08

€ 185,00

Transitoria
€ 4.373,33

*1) Transitoria

Facturen nog te voldoen 2014

€ 317,43-

Contributie nog te ontvangen

€ 840,00

Totaal nog te ontvangen

€ 522,57

€ 4.373,33

€ 0,00

€ 0,00

€ 185,00

€ 185,00

