
Leeuwarden, 4 april 2017, 

 

Aan de leden van wijkvereniging De Schaduw 

 

Betreft: ALV 2017 

 

Beste wijkgenoten, 

 

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Die houden we op  

dinsdag 18 april. De vergadering begint om 19.30. Locatie is het wijkgebouw in Bilgaard. Na het 

officiële gedeelte, is Anastasia Limareva te gast. Zij is een van de initiatiefnemers van het Voedselbos 

en vertelt ons over de vervolgplannen.  De vergaderstukken treft u bij deze brief aan. We hopen jullie 

te treffen op 18 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. Opening door voorzitter Ruud Miedema 

2. Vaststellen agenda 

3. Verslag ALV 2016 

4. Mededelingen/ingezonden stukken 

5. Verslag van activiteitencommissie 2016 en plannen voor 2017 

6. Jaarrekening  en begroting 2016 door penningmeester 

7. Bevindingen kascommissie 

8. Benoeming nieuwe penningmeester: Matthijs van Waveren 

9. Verlengen voorzitterschap Ruud Miedema bespreken aftredingsrooster 

10. Voorstel gebruik reserve voor andere doeleinden 

11. Wvttk 

12. Rondvraag 

13. Afsluiting door voorzitter 

 

 

Korte pauze 

 

 Presentatie Voedselbos door Anastasia Limareva en toelichting Peter Douma over zijn plannen in het 

Leeuwarder Bos. 

 
  



 

Verslag ALV 2016: 

 

1. Opening 

Opening door voorzitter Ruud Miedema, die blij is met de opkomst en opmerkt dat hij ook 

enkele nieuwe gezichten ziet.  

 

2. Verslag ALV 2015: is akkoord 

 

3. Nieuws uit het bestuur: 

Penningmeester Richard van Breukelen treedt na 6 jaar af. Richard biedt aan dat hij 

totdat er een opvolger is, de vereniging blijft helpen. Daar zijn we bijzonder blij mee. 

Maar we zoeken een opvolger 

Belangengroep Leeuwarder Bos: nog niet bij elkaar geweest. Afwatering geregeld, ook 

contact gehad met gemeente over baggerslib. 

Het bestuur is in de persoon van Ruud ook vertegenwoordigd in het wijkpanel. Daarnaast 

is er een werkgroep Op weg in Bilgaard gestart. Gaat over verkeersveiligheid in de wijk 

en mobiliteit in breder opzicht. 

Er is ook een werkgroep CH2018, misschien kunnen we daar wat uit halen.. Maar dan 

moet het van onderop komen. 

De minibibliotheek is geïnstalleerd, dat is een  initiatief van Albert en Fons. De 

boekenclub beheert de bieb. 

Er is een initiatief voor een AED: via Stichting Hartveilig.. 

Als aanvulling op de speeltuin komt er een robina nestschotel (grote schommel), wordt 

in de week van 17 mei geplaatst. 

Het bestuur is ook betrokken bij verkeerssituatie Eelan.. 

Het bestuur probeert bij te houden wie nieuw zijn in de wijk, en brengen dan een 

pakketje als welkomstactie. 

Ruud refereert nog aan alle inzet in de wijk. Zo verzorgt Klaas Jan de nieuwsbrief, Albert 

zorgt ervoor dat de site en Facebook up to date blijven. Waarvoor hulde! 

 

            4. Verslag Activiteitencommissie door Albert en Carola,  

Er is het afgelopen jaar weer veel georganiseerd, met wisselende opkomst/deelname: 

Snoeidag 7 februari: er was bijna niemand.. 

Pasen: eitjes zoeken en speurtocht succes, eiergooien minder druk 

Loop Leeuwarden - Hardlopers: 

Imker, open dag 

Wijkfeest, 29 augustus.. 

Spokentocht, 31 oktober.. 

Walking Diner:  28 november 

Kerstkuier: zondag voor kerst.. 

 



Enquete: 64 ingevulde enquêtes 

In de wijk veel gezinnen met kinderen tussen 12en 18.. En ouders van 45 en 60 jaar.. 

 

Johan Willem vraagt zich af of het niet leuk is de tuinwedstrijd weer te introduceren.  

 

5. Jaarrekening en begroting 

Richard: aantal leden lijkt te gaan groeien.  Nu op 94/95.. 

Lidmaatschap: blijft 20 euro 

Reserve: zelfde gebleven.. 

Gewone reserve: 2000 

We geven 855 euro meer uit dan we hebben, vanwege 2 extra uitgaven.. 

Vragen? 

Willen we die extra reserve houden? Of gaan we dat toevoegen aan algemene reserve? 

Doen we nog niet. Als we dat zouden willen, moet dat als onderwerp op de volgende 

agenda van de ALV 2017.  

 

6. Kascommissie: 

Johan Willem en Johan vormden kascommissie, ze hebben uiteraard geen rare dingen 

geconstateerd en verlenen decharge aan de penningmeester. 

 

Matthijs van Waveren, Carlierstraat 34, meldt zich aan als nieuw lid voor de 

kascommissie.  

 

7. Richard is zes jaar penningmeester geweest. Hij geeft aan dat het tijd is om het stokje 

over te dragen, maar wil zolang er nog geen opvolger is, ons wel helpen met de lopende 

zaken. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk.  

 

 

8. AED: Fryslan Hartveilig.. 

Albert heeft cursus geregeld en wil voorstellen of er geld is voor de kast waarin de AED 

buiten kan hangen. Eventueel via crowdfunding geld inzamelen.  

Cursus is georganiseerd, komt er gewoon. Cursusdag wordt vergoed door de 

zorgverzekeraar. We besluiten nog niet om zelf een AED aan te schaffen. De wijk heeft 

de beschikking over een AED, via Vanda. 

 

9. Rondvraag 

De vraag wordt nogmaals gesteld of iemand penningmeester wil worden of een naam 

weet.  

Ook wordt er een vraag gesteld over de veiligheid in de wijk ivm het aantal inbraken. Zijn 

er ideeën? 

Voorstel van Albert is om de reserve die nu voor juridische hulp is gespaard, te gebruiken 

voor een buitenkast van de AED. Dat zou dan op de agenda van volgend jaar moeten 

komen te staan. 

 



Wijkvereniging Havankpark 2016/2017

Resultatenrekening

Begroot 2016 Werkelijk 2016 Begroot 2017

Contributie: 20,00€            20,00€              20,00€                

Aantal: 90 104 100

Opbrengsten

Contributie 1.800,00€       1.920,00€         2.000,00€           

Extra contributie tgv voorziening

Bijdragen Nieuwsbrief

Sponsoring € 0,00 -€                  -€                    

€ 1.800,00 1.920,00€      € 2.000,00

Lasten

Bestuur & Org. € 200,00 190,00€            190,00€              

Vergaderkst. € 100,00 105,75€            100,00€              

Kantoor/financieel € 220,00 219,79€            220,00€              

Contr./Abonn. € 35,00 26,98€              30,00€                

Nieuwsbrief/kopieen € 250,00 196,15€            200,00€              

Aktiviteiten € 1.100,00 1.021,64€         1.000,00€           

Algemene kst (uitleg B) € 750,00 699,47€            330,00€              

Diverse onvoorzien (extra contr.)

Diverse onvoorzien (regulier)

€ 2.655,00 2.459,78€      € 2.070,00

Toevoeging reserve -€ 855,00 -€ 539,78 -€ 70,00

Balanspositie

Begroot 2016 Werkelijk 2016 Begroot 2017

Aktiva Debet Credit Debet Credit Debet Credit

Kas 175,43€          504,93€            95,00€                

Rabobank 3.356,96€       3.316,98€         3.682,61€           

Kruisposten

Passiva

Alg.Reserve 1.231,31€     1.546,53€      1.476,53€   

Reservering onv. 2.301,08€     2.301,08€      2.301,08€   

Transitoria (uitleg A) 25,70€              

3.532,39€       3.532,39€     3.847,61€         3.847,61€      3.777,61€           3.777,61€   

(A) Transitoria (B) Algemene kosten:

Bijdrage borden Buurtpreventie € 330,00

Facturen 2016 nog te betalen 214,30-€                

Contributie nog te ontvangen 240,00€                € 330,00

Totaal nog te betalen 25,70€                  


