Verslag Algemene Ledenvergadering
Bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt
Groningen
gehouden op donderdag 5 april 2018 in de vergaderzaal
van de Oud-Katholieke kerk aan de Witte de Withstraat.

Aanwezigen (voor zover genoteerd op de presentielijst)
Annejet Viehoff; Diteke Pijlman; Erik Bruining; Frans Noorman; Freka Bijsterveld; Gonny
Baarslag; Henk Peter Jagersma; Huib Vertin; Jeanine Meiners (voorzitter); Jeroen Meijer; Joachim
de Vries; Kees Frenay (secretaris a.i); Klaas Schepers; Klarissa Nienhuys; Marian Sterenburg;
Marjolein Robbe; Mia van Aalderen; Monique Overmeer; Niko Winkel (aftredend secretaris); Oike
Vlaanderen (penningmeester); Peter Oterdoom; Rob Vellekoop; Rolf Hoving; Ronald Bats; Stien
Havinga; Victor Scheijde.
Verslagen vorige ledenvergaderingen
Verslag vergaderingen 23 maart: toevoegen als lid kascommissie Diteke Pijlman
Verslag 12 oktober: niet Ruurd Voorneveld, maar Monique Overmeer is woordvoerder van de
evenementencomissie.
Voor de rest akkoord.
Financien
In 2017 heeft Huib Vertin nog het meeste werk gedaan en de nieuwe penningmeester Oike
Vlaanderen ingewerkt. Na toelichting door Huib en Oike en goedkeurende verklaring van de
kascommissie (Stien Havinga en Erik Bruining) worden verslagen en begroting goedgekeurd.
Joachim de Vries biedt aan mee te denken over het verwerven van extra inkomsten. Hij is goed
thuis in de culturele sector (popmuziek).
Bij het besluit van het bestuur om leden te verzoeken om een vrijwillige bijdrage wordt opgemerkt
dat het dan belangrijk is om duidelijk te maken waaraan dat geld wordt besteed. Ook wordt
opgemerkt dat we deelnemers aan activiteiten ook om een bijdrage zouden kunnen vragen.
Het bestuur zal e.e.a. verder overdenken.
Verslag activiteiten 2017 en plannen 2018
Nadat bestuur en commissieleden hun activiteiten en plannen (die door secretaris Niko al netjes
waren opgeschreven) hebben toegelicht, constateren de aanwezigen met voldoening dat we een
actieve buurtvereniging hebben en complimenteren de betrokkenen voor hun inzet. De plannen
voor 2018 kunnen op ieders instemming rekenen. Het bestuur merkt op dat er ook altijd ruimte is
voor nieuwe of aanvullende ideeën.
De evenementencommissie laat weten dat Culturen met de buren niet in het voorjaar, maar in het
najaar zal plaatsvinden. Dit in verband met de beoogde medewerking van leerlingen van het
Augustinuscollege.
De werkgroep Leefbaarheid (i.c. Henk Peter Jagersma) heeft een flyer in voorbereiding, met
daarop tips en 'buurtregels' voor nieuwe student-bewoners in onze buurt. De werkgroep (waarin
bestuursleden Jeanine en Oike) zal e.e.a. zelf verder regelen.
Ronald Bats vraagt of we nieuwe bewoners in onze buurt misschien een welkomst-pakketje zouden
kunnen bezorgen. Monique biedt aan daarbij te helpen/mee te denken. Het bestuur zal erover
nadenken en R. en M. informeren.
Af- en aantreden leden bestuur/commissies
Secretaris Niko Winkel is onlangs verhuisd naar de Schilderswijk (“de op een na leukste buurt van
de stad”) en treedt derhalve af. Buurtgenoot Klaas Schepers is bereid gevonden toe te treden tot het

bestuur. Hij stelt zich kort voor, waarna iedereen hem als nieuw bestuurslid hartelijk verwelkomt.
Voorlopig neemt Kees Frenay de taken van Niko als secretaris over.
Jeroen Meijer, actief lid van de evenementencommissie, is verhuisd naar Ten Post. De commissie
voorziet zelf in een opvolger.
Stien treedt na tien jaar trouwe dienst af als lid van de kascommissie. De vergadering dankt haar
voor al het werk! Haar plaats wordt ingenomen door Diteke, die zich daarvoor dus vorig jaar al
had aangemeld. Erik gaat nog een jaartje door. Monique stelt zich beschikbaar als reserve-lid.
Rondvraag
Peter Oterdoom gooit een balletje op naar aanleiding van de recente discussies over het
daadwerkelijke gedrag van onze zeehelden. Moeten we onze buurt misschien de 'zeeroversbuurt'
noemen? Op die vraag volgt niet direct een antwoord...
Diteke maakt ons attent op de app 'Handje Helpen'. Kan die ook op de website worden vermeld?
Ronald benadrukt de wenselijkheid van frequent contact tussen bestuur en hem als 'hoofd beheer'.
Jeroen geeft de tip om leden te werven via Nextdoor.
Wim Koks (gast, raadslid van de SP) licht toe waarom hij onze vergadering bezoekt: om te horen
wat er in onze buurt speelt en daar eventueel iets mee te doen bij het opstellen van het
verkiezingsprogramma van zijn partij. (Het bestuur heeft hem na afloop van de vergadering nog
wat nader geïnformeerd.)
Sluiting
Voorzitter Jeanine Meiners dankt de aanwezigen voor de aanwezigheid, belangstelling en inbreng,
Victor voor de gastvrijheid en nodigt iedereen uit voor een drankje in Café van de Markt (waaraan
penningmeester Oike toevoegt dat het tweede e.v. drankje voor eigen rekening is). En daar bleef
het nog lang gezellig...

Uw secretaris,
Kees Frenay

