
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
gehouden op donderdag 4 april 2018, 20.00 – 22.00 uur, 
in de vergaderzaal van de Oud-Katholieke Kerk aan de Witte de Withstraat.

Aanwezig: Marian Sterenberg, Diteke Pijlman, Stien Havinga, Gonny Baarslag, Jellie Venema, Peter 
Oterdoom, Jos Stroosma, Rob Vellekoop, Marc Wiers, Frans Noorman, Jan Veijer, Ralf Hunze, Jaap 
Nienhuis, Gert-Peter Spakman, Ronald Bats, Just Vink, Henk Peter Jagersma 
Oike Vlaanderen (penningm.), Klaas Schepers (lid), Jeanine Meiners (voorz.), Kees Frenay (secr.)

Opening 
Voorzitter Jeanine heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de buurtgenoten die voor het eerst 
onze vergadering bezoeken. 

Verslag ALV 5 april 2018
Het verslag van de vorige ALV was/is te lezen op de website. Secretaris Kees licht kort de 
belangrijkste punten toe, waarvan de meeste in de vergadering opnieuw aan de orde zullen komen, 
waarna de vergadering het verslag goedkeurt en vaststelt. Ronald Bats vraagt of de stukken volgend 
jaar wat eerder beschikbaar kunnen komen. 

Terugblik activiteiten 2018, vooruitblik 2019
Aan de hand van het informatieve jaaroverzicht licht Jeanine nog eens toe wat er allemaal is gebeurd 
in onze buurt. De aanwezigen stemmen in met de plannen voor het nieuwe jaar. In de discussie komen 
de volgende punten naar voren die (extra) aandacht behoeven:
• Overlast/schade door zandauto’s en bouwverkeer Westerwal / Van Heemskerckstraat

> Kees zal nader informeren bij gemeente over formele procedure/verantwoordelijkheden
• Structurele oplossing verkeersontsluiting, aansluiting/herinrichting AdR—laan? 

> Op 16 april is er een overleg met de gemeente; waar in elk geval Just en Peter aan deelnemen. 
Daarna bezien hoe verder. We willen als buurt graag meepraten & -beslissen!

• Voorkomen extra/terugdringen studentenpanden en panden met ‘bijzondere doelgroepen’
• Blijvende (positieve) benadering lawaai-studenten

> Werkgroep Leefbaarheid blijft alert
• Graag doorgaan met Culturen met de Buren!
• Koffieochtenden, meer mensen welkom. Tijd verruimen van 10-11 naar 10-12?
• Plaatsing fietsenrekken op de trottoirs vaak onhandig; nog altijd veel wrakken en weesfietsen
    > Ronald heeft binnenkort weer afspraak met gemeente

Financiën
Door printerproblemen zijn er niet voldoende exemplaren van de stukken, Henk Peter snelt naar huis 
en keert korte tijd later terug met voor iedereen een exemplaar van het financieel verslag. Stien laat 
weten dat kascommissie (Stien en Erik) akkoord is, al ontbreken er wel wat bonnetjes… Met dank aan 
de kascie. keurt de vergadering het verslag goed. De begroting 2019 is nog nog niet gemaakt, maar zal 
niet veel afwijken van die van 2018. 

Bestuur en commissies
Penningmeester Oike treedt af. Jeanine bedankt haar en nodigt een ieder uit om eventuele kandidaten 
te melden. Ondertussen zal Klaas de honneurs waarnemen. Kees laat weten dat hij zichzelf niet zo’n 
goede secretaris vindt en dat hij hoopt dat er een accuratere buurtgenoot deze taken wil overnemen. 
Diteke treedt toe tot de kascommissie. 
Marc heeft enige tijd geleden zijn werkzaamheden in de evenementencommissie beëindigd, ‘hoofd 
beheer’ Ronald gaat binnenkort uit onze buurt verhuizen. Oike, Marc en Ronald ontvangen als blijk 
van dank een mooi boeket, waarna Ronald laat weten dat we nog niet van hem af zijn!
     



AHOY
Hoofdredacteur Kees vertelt verheugd dat Petra de Vos de redactie is komen versterken. De opmaak 
geschiedt al weer een tijdje door buurtgenoot Rob Vellekoop. Al met al loopt het steeds beter. Plan is 
om dit jaar drie nummers van ons fraaie buurtmagazine uit te brengen. 

Rondvraag en sluiting
De vragen/antwoorden uit de rondvraag zijn in het bovenstaande verwerkt. Ter afsluiting bedankt 
Jeanine alle aanwezigen met de uitnodiging aansluitend samen het glas te heffen in Cafe Bolhuis. 

15/04/2019
Uw secretaris,
Kees Frenay

Nagekomen
Direct na afloop van de vergadering en in de dagen erna hebben drie buurtgenoten laten weten dat ze 
wel in het bestuur actief wilden worden. Daar zijn we heel blij mee! Het zijn: Erik Bruining, Admiraal 
de Ruyterlaan 28d, Diteke Pijlman, Peizerweg 51 en Marc Wiers, Jan van Galenstraat 3b
Inmiddels hebben we met elkaar de rollen verdeeld. Het bestuur ziet er nu uit als volgt:

Jeanine Meiners, voorzitter voorzitter@zeeheldenbuurt.nl
Diteke Pijlman, secretaris info@zeeheldenbuurt.nl
Erik Bruining, penningmeester penningmeester@zeeheldenbuurt.nl
Klaas Schepers, lid
Marc Wiers, lid
Kees Frenay, lid
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