Verslag ALV 17 april 2018-04-17
Aanwezig: zie presentielijst, geen niet leden
Rixt van der Meulen, Meinte Jelsma, Jan Feijen, Jeanet de Vries, Johan Willem de Groot, Sipke
Woudstra, Vanda Woudstra-Borgart, Jeanette van der Eng, Kees Mourits, Carla Baars, Albert van Dijk,
Angelique Marquering, Carola van Nuil, Peter Schuurman, Aukje de Vries, Margriet Dankert, Ruud
Miedema, Ingrid Spijkers

1. Opening door voorzitter Ruud Miedema: welkom, vraagt of agenda akkoord is. Geen
toevoegingen, stelt bestuur voor, 7 x bijelkaar gekomen, laatste keren met ac, redelijk rustig
jaar: trapveldje gerealiseerd, what’s app groep preventie, welkomstactie, brief voor nietleden om te werven, welkomstactie, wordt als positief ervaren.
2. Verslag ALV 2017:
Toelichting op belangengroep leeuwarder bos, toevoegen aan het verslag vanuit Peter
Schuurmans
Vragen over Eeskwerd: nog steeds geen plannen.
3. Mededelingen/ingezonden stukken:
Rookvrije speeltuin, ingebracht door Jos. Stunt 1 april: havanklogo aanpassen met bloemetje
Leverancier zonnepanelen is failliet,
Werkgroep Energietransitie Havankpark oprichten
4. Verslag van activiteitencommissie 2017 en plannen voor 2018
PPT van Albert
Paasfeest: eitjes zoeken en gooien
Reanimatiecursus: te weinig opkomst
Wijkfeest:
Gaan nu op naar 20 jaar Havankpark, in 2019
In 2018 bescheiden wijkfeest, 7 juli
Margriet doet oproep voor nieuwe ideeën, Peter noemt namens Merlijn survival.
5. Jaarrekening 2017 en begroting 2018 door Ruud Miedema
Geen vragen en begroting 2018 vastgesteld
6. Bevindingen kascommissie:
Akkoord, nieuwe kascommissie: Johan Willem de Groot en Sipke Woudstra
Bestuur wordt decharge verleend
7. Benoeming nieuwe voorzitter en secretaris: vacant(vz) en Rixt van der Meulen (secr.)
Rixt is de nieuwe secretaris, applaus. Ruud blijft aan..
8. Voorstel samenvoeging AC en bestuur:
Voorstel wordt aangenomen. AC-leden worden ingeschreven als algemeen lid van de
wijkvereniging bij KvK.
9. Verslag wijkpanel Bilgaard/Verkeerscommissie:
Verslag verkeerscommissie: zie bijlage van Matthijs

10. Wvttk:
Sipke Woudstra, Carlierstraat 49, Oprichting werkgroep Energietransitie. Ik ben een
energiefreak, ben begeisterd geraakt na aanschaf zonnepanelen.
Meinte Jelsma meldt zich aan, Johan Willem, Matthijs

11. Rondvraag:
Fossylfrij Fryslân, eerste twee weken juli (iets mee doen tijdens het wijkfeest?)
BTW-teruggave van zonnepanelen, aangeleverd door Jeanet.
Activititeiten weer op de website
Albert: complimenten voor de opkomst
Angelique:
Bij de ingang van de Boeg: mis ik een afvalbak voor poep.
Bij het nieuwe veld, wordt een trapveldje, een bankje.
Vragen over bosonderhoud
Idee van Janna: weer eens een bosexcursie
Ruud: bedankt zijn secretaris Ingrid met een prachtige bos bloemen.

12. Afsluiting door voorzitter
Korte pauze
12. Presentatie Douwe Snoek, van gelijknamig Hoveniersbedrijf. Hij geeft een presentatie over
de ‘levende tuin’, die bijdraagt aan de biodiversiteit.

