
Leeuwarden,	  4	  april	  2016,	  

	  

Aan	  de	  leden	  van	  wijkvereniging	  De	  Schaduw	  

	  

Betreft:	  ALV	  2016	  

	  

Beste	  wijkgenoten,	  

	  

Graag	  nodigen	  we	  jullie	  uit	  voor	  de	  jaarlijkse	  Algemene	  Ledenvergadering.	  Die	  houden	  we	  op	  dinsdag	  
19	  april.	  De	  vergadering	  begint	  om	  19.30.	  Locatie	  is	  het	  wijkgebouw	  in	  Bilgaard.	  Na	  het	  officiële	  
gedeelte,	  is	  Nico	  Kelderhuis	  te	  gast.	  Hij	  vertelt	  ons	  over	  de	  laatste	  stand	  van	  zaken	  omtrent	  het	  bos	  
en	  specifiek	  over	  het	  Voedselbos.	  	  De	  vergaderstukken	  treft	  u	  bij	  deze	  brief	  aan.	  We	  hopen	  u	  allen	  te	  
treffen	  op	  19	  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. Verslag	  ALV	  2015	  *	  
3. Nieuws	  uit	  het	  bestuur	  
4. Verslag	  van	  activiteitencommissie	  en	  uitkomst	  enquete	  
5. Jaarrekening	  	  en	  begroting	  2016	  door	  penningmeester	  
6. Bevindingen	  kascommissie	  
7. Aftreden	  Penningmeester	  
8. Wvttk	  
9. Rondvraag	  
10. Afsluiting	  door	  voorzitter	  

Korte	  pauze	  
	  

11. Toelichting	  op	  plannen	  Leeuwarder	  Bos	  door	  Nico	  Kelderhuis	  

	  
	   	  



Verslag	  ALV	  Havank	  2015	  
Datum:	  21	  april	  2015	  
Aanwezig:	  bestuur	  en	  10	  leden	  
	  

Van	  deze	  vergadering	  is	  geen	  verslag	  bewaard	  gebleven,	  dat	  is	  ergens	  tussen	  het	  omzetten	  van	  de	  
iPhone	  5	  naar	  de	  iPhone	  6	  van	  de	  secretaris	  blijven	  hangen.	  Mea	  culpa.	  

Een	  aantal	  zaken	  is	  wel	  te	  reconstrueren:	  

• Ruud	  geeft	  aan	  dat	  het	  wijkbestuur	  dit	  jaar	  actief	  heeft	  geparticipeerd	  in	  het	  wijkpanel	  
Bilgaard	  bij	  hoofde	  van	  Ruud.	  Er	  is	  contact	  gezocht	  met	  de	  bouwer	  van	  het	  nieuwe	  wijkje	  
Eeland.	  Vanaf	  nu	  wordt	  ook	  het	  Havankpark	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  de	  veranderingen	  in	  
de	  verkeerssituatie.	  	  

• Richard	  geeft	  aan	  dat	  het	  voor	  hem	  het	  laatste	  jaar	  wordt	  als	  penningmeester.	  Er	  wordt	  
gezocht	  naar	  een	  opvolger.	  Over	  de	  jaarrekening	  van	  2014	  wordt	  decharge	  verleend	  door	  
Johan	  en	  Dick	  Schut.	  

• Dick	  Schut	  meldt	  dat	  het	  zijn	  laatste	  ALV	  is	  waar	  hij	  bij	  is,	  want	  hij	  verhuist	  naar	  Heerenveen.	  
• Rienk	  geeft	  aan	  dat	  hij	  wel	  betrokken	  wil	  worden	  bij	  eventuele	  ontwikkelingen	  in	  het	  bos.	  
• Albert	  doet	  verslag	  van	  alle	  activiteiten.	  Nog	  een	  keer	  groot	  applaus	  voor	  het	  grote	  wijkfeest.	  

	  
	  
	  



Wijkvereniging Havankpark 2015/2016

Resultatenrekening
Begroot 2015 Werkelijk 2015 Begroot 2016

Contributie: 20,00€%%%%%%%% 20,00€%%%%%%%%
Aantal leden: 90 90

Opbrengsten
Contributie 1.800,00€%%% 1.790,00€%%% 1.800,00€%%%
Contributie%uit%voorgaand%jaar 320,00€%%%%%%
Bijdragen%Nieuwsbrief
Sponsoring €%0,00 €%0,00 €%0,00

€%2.120,00 €%1.790,00 €%1.800,00

Lasten
Bestuur%&%Org. €%300,00 €%341,15 €%200,00
Vergaderkst. €%100,00 €%102,70 €%100,00
Kantoor/financieel €%120,00 €%214,65 €%220,00
Contr./Abonn. €%35,00 €%26,98 €%35,00
Nieuwsbrief/kopieen €%200,00 €%158,25 €%250,00
Aktiviteiten €%1.100,00 €%826,13 €%1.100,00
Algemene%kst%(zie%uitleg%B) €%750,00
Diverse%onvoorzien%(extra%contr.)
Diverse%onvoorzien%(regulier) €%100,00

€%1.955,00 €%1.669,86 €%2.655,00

Toevoeging reserve € 165,00 € 120,14 -€ 855,00

Balanspositie
Begroot 2015 Werkelijk 2015 Begroot 2016

Aktiva Debet Credit Debet Credit Debet Credit
Kas 47,48€%%%%%%%% 175,43€%%%%%% 175,43€%%%%%%
Rabobank 4.384,77€%%% 2.941,86€%%% 3.356,96€%%%
Kruisposten
Passiva
Alg.Reserve 2.131,17€%%% 2.086,31€%%% 1.231,31€%%%
Reservering%onv. 2.301,08€%%% 2.301,08€%%% 2.301,08€%%%
Transitoria%(zie%uitleg%A) 1.270,10€%%%

4.432,25€    4.432,25€    4.387,39€    4.387,39€    3.532,39€    3.532,39€    

(A) Transitoria bestaat uit: (B) Algemene kosten:

div facturen 2015, betaald in 2016 279,90-€              Bijdrage uitbreiding speeltuin € 500,00

Contributie 2015, geïnd in 2016 1.550,00€           Plaatsing wijk minibieb € 250,00

Totaal nog teverwachten/ ontvangen 1.270,10€           € 750,00


