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Notulen van de jaarvergadering van woensdag 14 maart 2018 

Aanwezig bestuur  

Wim Vilters (voorzitter), Wim Tekampe (penningmeester), Pieter Meijer (secretaris), Ben 

van Onna, André Kok, Annie Bodde en Joop le Blanc  als algemeen bestuursleden. 

Aanwezigen wijkbewoners ca. 25 

 

 

1. Opening: 

Wim Vilters (voorzitter) heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. 

Pieter Meijer (secretaris) neemt de agenda door. 

Het vervolg van de vergadering is op het projectiescherm tijdens de hele vergadering te 

volgen.  

 

2. Mededelingen van het bestuur: 

Er is 1 aanvulling op de agenda punt 8a* i.v.m. een inbreng van een bewoner uit de wijk, 

Wim Zwikker m.b.t. zwerfafval. 

3. Kennismaking voorstellen huidige bestuur en taakverdeling: 
Wim Vilters  Voorzitter 
Pieter Meijer  Secretaris 
Wim Tekampe Penningmeester 
Andre Kok  Bestuurslid Buurtpreventie (BPT) 
Annie Bodde  Bestuurslid, 2e penningmeester & activiteitencommissie 
Ben van Onna Bestuurslid, 2e voorzitter & PR & nieuwsbrief Westenwind 
Joop le Blanc Algemeen bestuurslid 

 

4. Notulen jaarvergadering 2017 

De notulen van deze jaarvergadering 2017 lagen bij binnenkomst op de tafel. 

Ze waren tevens bijgevoegd bij de uitnodiging  voor de jaarvergadering die iedereen 

digitaal ontvangen heeft. 

Een aangeboden leespauze was derhalve niet nodig. Er waren geen op- en/of 

aanmerkingen. Daarmee zijn ze, met dank aan de secretaris vastgesteld. 

5. Jaarverslag 2017 
Het jaarverslag was eveneens bijgevoegd bij de uitnodiging die iedereen digitaal 

ontvangen heeft. Ook hier waren alle aanwezigen het eens en vonden het jaarverslag 

voldoende. 

6. Financieel verslag 2017 en begroting 2018: 
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Dit werd door Wim Tekampe uitgelegd en verteld dat dit een overzicht in beknopte vorm is 
maar wel duidelijk de stand van zaken weergeeft m.b.t. alle in en uitgaven. Mede omdat er 
anders tot in detail uitgelegd dient te worden.  
 
7. Verslag Kascontrole 2017 door kascommissie, 
 
De kascommissie bestond dit jaar uit Kees van den Brink en Gina Meijer beide helaas niet 
aanwezig. De penningmeester leest staande de vergadering hun schriftelijke verslag voor. 
 
De conclusie van de kascontrole commissie  is dat de kas- en bankgelden overeenkomen 
met de in het financieel verslag opgenomen verantwoording. Het geheel geeft een getrouw 
beeld van inkomsten en uitgaven. Op basis van de gevoerde administratie stelt de 
commissie voor om de penningmeester/het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid. 
De vergadering stemt met applaus in met het advies van de commissie en daarmee is de 
penningmeester/het bestuur gedechargeerd. 
 
Toevoeging nieuw kascommissie lid: 
Omdat Kees van den Brink dit twee jaar heeft gedaan zal Gina Meijer nu zijn plaats 
innemen en vroeg het bestuur de vergadering om een aanvulling t.b.v. de kascommissie. 
Hiervoor gaven zich op Wim Zwikker en Lex Peijer. 
Waarvan Wim Zwikker 2e tweede persoon is en Lex Peijer de reserve persoon. De 
voorzitter dankt hen voor hun spontane aanmelding. 
 
8. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en niet herkiesbaar waren Ben van Onna als algemeen bestuurslid en Pieter 
Meijer als secretaris. Tegenkandidaten konden zich tot 2 dagen voor de vergadering 
opgeven bij het secretariaat echter hier is helaas geen gebruik van gemaakt. 
Beide heren werden in de bloemetjes gezet waarbij even stilgestaan werd bij het aftreden 
van Ben van Onna. Dit omdat hij reeds vanaf de oprichting wijkraad 2008 bestuurslid was. 
Pieter Meijer werd bedankt voor zijn inbreng vanaf 2015 en zijn bijzonder wijze van het 
digitaliseren van de wijkraad d.m.v. o.a. facebook, website. 
 
8a* Extra inbreng, zwerfafval door Wim Zwikker: 
Dhr. Wim Zwikker bracht een idee naar voren om het verschrikkelijk zwerfafval aan te 
pakken als bewoner. Hij had d.m.v. een eigen gemaakt afvalzak met bevestiging een 
oplossing bedacht om zo het vuil op te rapen langs zijn wandelroute. 
Hij riep een ieder op om eens door zijn directe staat eens rond te kijken naar zwerfaval. En 
als we met zijn allen eens hier naar kijken en dat ook eens doen (opruimen) de buurt wijk 
een stuk mooier wordt. Het Bestuur gaf aan dat zij dit zeker meeneemt  in hun 
eerstvolgende bestuursvergadering. 
 
9 Pauze: 
 
10. Overzicht van activiteiten in 2017 & vooruitblik op de activiteiten 2018: 
Hier werd door Annie Bodde namens activiteitencommissie verslag gedaan en uitleg 

gegeven wat er op de planning staat voor 2018. 

11. Wijkontwikkelingsplan: 
Door Jan Knol en Ann Nibbeling WOP 2017-2027 
Hier nam Jan Knol het woord namens Ann en als vertegenwoordiger van het 
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(Wijk Ontwikkeling Plan). Ook hier volgde een PowerPoint presentatie en uitleg van en 

over de diverse actiepunten uit dit plan. 

Per project werd er uitleg gegeven hoe of het er voor staat met dit project. 

Het plan zou nu echter moeten gaan heten: “ Werkgroep Uitvoering Wijkontwikkeling” ! 

De volgende 5 punten uit dit plan zijn Groen & Kunst, verkeer & parkeren, wonen & 

Veiligheid, duurzaamheid en ontmoetingsplein. 

Er ontstonden leuke discussies en zelf nieuwe suggesties onder de aanwezigen. 

Er was enig misverstand m.b.t. de  door de Gemeente Duiven  de verstrekte subsidie . 

Na een korte discussie en enige uitleg tussen beiden werd afgesproken  dit verder intern 

te bespreken.  

 

Met het oog op het ontmoetingsplein vertelde Jan Knol ook dat er een twee-tal dames van 

het HAN scholengemeenschap ons als wijkraad en WOP gaan helpen.  

Lynn en Dineke stelden zich even voor en vertelden dat dit voor hen mede een afstudeer 

project is. De voorzitster van Het Palet meldde dat er eveneens nieuwe ontwikkelingen zijn 

i.v.m. de aankoop van het pand van de gemeente. 

Dit omdat de Wijkraad en Het Palet dit gebouw wel zien zitten als wijkgebouw. 

Waarmee een goede samenwerking in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. 

 

12. Buurt Preventie BPT: 

André Kok, coördinator BPT (buurt Preventie Team), vertelde dat er komende maanden 

enkele acties komen in de wijk. Dit om het BPT weer eens goed onder de aandacht te 

brengen bij de bewoners in de wijk. 

Het huidige BPT- team en dan met name de surveillerenden  die met hesje en zaklamp in 

wijk actief zijn,  bestaat uit 36 personen .  

Ook de buurtapp (whatsApp.) is met 59 personen vertegenwoordigd. Hij vindt dit echter 

nog veel te weinig gezien onze wijk Duiven-West ca. 1800 adressen telt. 

Via nieuwsbrief De Westenwind houden wij u allen op de hoogte. 

 

13. Rondvraag: 

- Wim Zwikker vraagt of het weer mogelijk is om een levende kerststal in de Thuvine te 

kunnen organiseren namens en door de Wijkraad 

Nemen we mee in de voorstellen activiteiten commissie. 

 

- Tijdens de uitleg over het WOP werd nog de vraag gesteld en eigenlijk de suggestie 

gedaan om een sponsor te zoeken voor het WOP project. 

Nemen we mee. Dank U. 

 

- Lex Peijer dankte het wijkraad bestuur voor hun inzet afgelopen jaar. 

Bestuur dankte Lex voor zijn opmerking. 

 

- Jan Knol, bood zijn excuus aan m.b.t. de discussie tussen bestuur en WOP commissie 

Omdat hij enigszins wat emotioneel reageerde op dat punt. 

We komen er wel uit en spreken elkaar z.s.m. oké. 
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14. Sluiting: 

Omdat er niets meer viel te melden  dankte Wim Vilters iedereen voor zijn of haar 

aanwezigheid en de positieve inbreng die door iedereen is geleverd. 

Hij nodigt alle aanwezigen uit om onder het genot van een hapje of drankje nog even 

gezellig na te praten. 

 

 
Bijlage: Presentielijst 14 maart 2018 

 


