Algemene Ledenvergadering
Wijkvereniging Overhoeks
Het bestuur van Wijkvereniging Overhoeks nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de vierde jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 april 2016 in het Hyperion Lyceum. De zaal is open om
19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur.
Programma
Aanvang van de Algemene Ledenvergadering

19.30 uur

Aanvang van korte presentaties
- presentatie project Wasted
- presentatie Wijkkoor
- presentatie dineractiviteit

20.00 uur

Discussie over uitkomsten Nieuwjaarsenquête

20.30 uur

Sluiting

21.00 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Overhoeks
1. Welkom aanwezigen
2. Verslag ALV 22 april 2015
3. Inhoudelijk jaarverslag
4. Financieel jaarverslag
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Beleidsvoornemens 2016, inclusief verzoek mandaat
8. Begroting 2016
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting
Agendapunt 2
Verslag van de Algemene Ledenvergadering, 22 april 2015 in het Hyperion Lyceum.
Voor aanvang van het officiële gedeelte van de vergadering vraagt de voorzitter aan alle aanwezigen om
een viertal vragen te beantwoorden. Veel van de aanwezigen geven aan dit verzoek gehoor. De
antwoorden worden op grote A2 vellen geschreven. Via deze weg hoopt het bestuur inzicht te krijgen in
de wensen en voorkeuren van de leden. De vier vragen zijn de volgende:
•

Wat zijn mijn wensen voor de wijk?
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•
•
•

Waar wil ik me voor inzetten?
Klachten, en wat kan er beter?
Waar moet het bestuur zich juist niet mee bemoeien?

Een korte samenvatting van de antwoorden is te vinden aan het einde van dit vergaderverslag.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur met een bespreking van het jaarverslag. De
(Romeinse) cijfers verwijzen naar de paragraaf in het jaarverslag van 2014 waarop de vraag of opmerking
betrekking heeft.
•
•

•

Op de vraag of de wijkvereniging is betrokken is bij de Begeleidingscommissie antwoordt de
voorzitter bevestigend (IV.3).
Een lid merkt op dat bewoners veel overlast ervaren van activiteiten op Het Stenen Hooft en
vraagt wat de wijkvereniging daaraan kan doen. De voorzitter antwoordt dat het bestuur met
onder meer de VvE van gebouw ‘De Graansilo’ aan de zuidzijde van de IJ-oever in gesprek is
met het centrale stadsbestuur en een toezegging heeft gekregen dat de overlast minimaal zal zijn
(IV.3).
De penningmeester merkt op dat er enkele regels zijn weggevallen in het financieel verslag
waardoor de berekening van totalen niet geheel correct is. Daardoor is het resultaat iets minder
negatief dan vermeld. De kascommissie adviseert om de administratie van het Overhoekskoor
en de wijkvereniging te ontkoppelen. De penningmeester antwoordt dat daarover in het bestuur
verder zal worden gesproken. In elk geval zal het Overhoekskoor een eigen rekening krijgen
(V.1).

Er zijn verder geen opmerkingen over het inhoudelijk en het financieel jaarverslag. De kascommissie
doet verslag van haar bevindingen en stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid, op voorwaarde dat er nog een gedetailleerd financieel verslag van het Overhoekskoor wordt
opgesteld. Met inachtneming van deze voorwaarde verleent de vergadering decharge aan het bestuur.
Bestuursverkiezing
Voor wat betreft de samenstelling van het bestuur spelen een tweetal kwesties, te weten aftredende
bestuursleden en een nieuwe inrichting van het bestuur, met daarbij het accent op ledenparticipatie in
de vorm van drie stuurgroepen: Team Wijkonderhoud, Team Inspraak en Team Sociale Cohesie (Leuke
Dingen). Voorafgaande aan de vergadering is er geflyerd en hebben zich voor alle teams kandidaten
aangemeld.
Het verenigingsbestuur is bij aanvang van de vergadering nog vier personen sterk. Hiervan hebben drie
bestuursleden aangegeven te willen aftreden: Marlies Schiereck, Marloes Vermijs-Smit en Anne-Mieke
Bulters. Er is dus behoefte aan nieuwe bestuursleden. In de loop van 2014 hebben Janneke Timmer en
Wouter Jansweijer zich gemeld als aspirant-lid. In maart is daar Mark Groenewoud bijgekomen, in de rol
van aspirant-secretaris. Op het oproep van de voorzitter tot kandidaten voor de functie van algemeen
bestuurslid en penningmeester reageren respectievelijk Annemiek van Geuns en Jaap Verbruggen. De
nieuwe bestuursleden worden, na een korte voorstelronde, bij acclamatie gekozen. Het nieuwe bestuur
bestaat derhalve uit de volgende personen:
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•
•
•
•
•
•

Marcel Oomen (voorzitter)
Jaap Verbruggen (penningmeester)
Mark Groenewoud (secretaris)
Wouter Jansweijer (algemeen lid)
Annemiek van Geuns (algemeen lid)
Janneke Timmer (algemeen lid)

Begroting
Penningmeester Marlies Schiereck licht de begroting toe. Daaruit blijkt dat het noodzakelijk is de
inkomsten te verhogen. Er zijn weliswaar nieuwe leden geworven en wellicht melden zich nog nieuwe
leden aan, maar deze aanwas zal niet voldoende zijn om de kosten te dekken. Het bestuur stelt dan ook
voor om de contributie van € 2,50 naar € 5,00 per jaar per persoon te verhogen. Dit voorstel wordt
door de aanwezigen aangenomen.
Openbare ruimte en planontwikkeling
De voorzitter legt uit wat er gaat gebeuren in Fase 2 van Overhoeks. ING Real Estate heeft besloten uit
de Ontwikkelcombinatie Overhoeks (OCO) te stappen. De ontwikkelingsmaatschappij Amvest neemt
de financiering van de nieuwbouw over, samen met Ymere. De gemeente heeft het oorspronkelijke plan
deels losgelaten. Dit betekent onder meer dat de bouwhoogte flexibeler wordt, er geen grote
parkeergarages onder meerdere gebouwen komen en er meer ruimte voor groen moet komen.
Uiteraard heeft dat gevolgen voor de uitstraling van de wijk. De eerste indruk van Amvest is positief. Dit
bedrijf heeft contact gezocht met de Wijkvereniging om input voor wat betreft de kwaliteit van de
woonomgeving. Verder deelt de voorzitter mede dat het Hyperion Lyceum zal worden verplaatst en
voor een periode van drie jaar op het nu nog braakliggende terrein achter De Gelria zal staan. Dit heeft
gevolgen voor de verkeerstromen. Ook hier houdt de wijkvereniging een oogje in het zeil.
Ideeën naar voren gebracht in de brainstormsessie voorafgaand aan de ALV
Vooral bereikbaarheid van de wijk en de overlast door brommers en scooters zijn punten waarover de
meeste aanwezigen zich zorgen om maken. Daarop zal het bestuur dan ook inzetten. Ook de
woonomgeving, met name Schegpark en Oeverpark en de IJ-oever, wordt veel genoemd. Het Schegpark
voor wat betreft de inrichting; het Oeverpark en de IJ-oever vooral wat betreft schoonhouden. Ook
wordt aangedrongen op actie om zwerfvuil tegen te gaan. De tarieven van Cofely komen aan de orde.
De voorzitter verwijst hiervoor naar een kleine groep eigenaren onder aanvoering van Bart Jansen
en Olaf Boschman, die deze kwestie aanpakken. Enkele leden menen dat het voorzieningenniveau in
de wijk omhoog moet, met name een buurtsuper, groenteboer en bakker. Andere leden komen met
ideeën voor activiteiten, zoals teken- en schilderlessen. Het bestuur zal voor zover mogelijk proberen
met de verschillende teams activiteiten te ondernemen. Het bestuur beschouwt de inbreng van de leden
via de brainstormsessie als richtinggevend voor de activiteiten die het zal ondernemen en de accenten
die het daarin zal aanbrengen.
Afsluiting
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Voorzitter Marcel Oomen bedankt de scheidende bestuursleden voor hun bijdragen met een kleine
attentie. De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten.
Agendapunt 3
Inhoudelijk jaarverslag
Dit verslag betreft de periode 22 april 2015 tot en met medio maart 2016. Het financiële deel betreft
het boekjaar 2015, dat samenvalt met het kalenderjaar.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2015 is onder de aanwezige leden gepolst welke zaken men
van belang vond. In het beleidsplan voor 2015 stelde het bestuur meer algemene doelstellingen voor,
gezien de snelle veranderingen in de wijk, en wilde het meer kunnen bouwen op initiatieven vanuit de
bewoners zelf, door het vormen van enkele teams.
De beleidsvoornemens op het gebied van de open ruimte waren als volgt samen te vatten:
-

aanspreken van veroorzakers van overlast, zoals bouwbedrijven
aanspreken van partijen die overlast kunnen aanpakken, zoals het Stadsdeel Noord
inspreken bij belangrijke ontwikkelingen zoals bouw op de Strip
tegengaan van vergunningen voor grootschalige evenementen
tegengaan van evenementen met veel geluidsoverlast, in en buiten de wijk
aandringen op goed onderhoud van straten en groenvoorzieningen
bijdragen aan goede oplossingen van de verkeersdruk over het IJ
bewaken van belangrijke waarden, zoals het IJ als waterplein en rust in de wijk

Op het gebied van de sociale cohesie nam het bestuur zich het volgende voor:
-

ondersteunen van initiatieven van bewoners die de sociale samenhang versterken
zo mogelijk organiseren van een wijkfeest of vergelijkbare activiteit

Op het gebied van de communicatie van de leden nam het bestuur zich het volgende voor:
-

zoveel mogelijk communiceren online, via de website en mailingen
zo mogelijk uitsturen van leden-enquêtes om de meningen van bewoners te peilen
werving van nieuwe leden in bestaande en nieuwe gebouwen

Wat is gelukt en wat is niet gelukt?
Overlast tegengaan
Ondanks regelmatig overleg met vertegenwoordigers van het Stadsdeel Noord en de Projectgroep
Overhoeks, die de ontwikkeling van het gebied tot taak heeft, zijn er minder successen te melden dan
gehoopt. Weliswaar is er af en toe door de Afdeling Handhaving en de politie opgetreden tegen
brommers en scooters door het Oeverpark, maar veel te weinig en niet structureel. Gevolg is dat dit
verkeer nog altijd misbruik maakt van het fiets- en wandelpad. Pas als de expeditie-weg aan het einde
van de Overhoeksparklaan wordt gesloten en er een alternatieve route is via de Docklandslaan (op het
talud zichtbaar vanaf de oostzijde van de wijk) via de van der Pekbrug en langs de gebouwen op de Strip,
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kan een structurele vermindering worden verwacht van dit verkeer. Dan zal het expeditieverkeer van en
naar EYE ook een andere route hebben en behoeft de Bundlaan en de Overhoeksparklaan niet meer als
doorvoerroute te dienen. Naar verwachting zal dit vanaf april 2016 het geval zijn.
Ook (soms scherpe) e-mail wisselingen met de leiding van EYE mochten niet echt baten om het
onnodige verkeer van personenwagens over de expeditie-weg te verminderen.
Wat overlast door de bouwactiviteiten betreft zijn het vooral individuele bewoners geweest die
hierover hebben geklaagd. De wijkvereniging heeft wel steeds in het overleg met de verschillende
partijen in de Begeleidingscommissie aangedrongen op zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden.
Er is weinig vooruitgang geboekt op het gebied van het onderhoud van groen en het maken van
afspraken met het Stadsdeel Noord over het overnemen van het groenbeheer. Het bestuur heeft hierbij
samen opgetrokken met de Vereniging Beheer Overhoeks, maar moet constateren dat wel een zeer
lange adem nodig is om resultaat te boeken. In het kader van de bezuinigingen is er Amsterdam-wijd
besloten om alle wijken op niveau B te onderhouden. Dit betekent een minder goed en frequent
onderhoud dan voor Overhoeks was afgesproken.
Voorstellen aan het Stadsdeel Noord om de smalle oeverstrook langs het IJ voor STCA te bestemmen
als vrij uitloopgebied voor honden stranden vooralsnog op trage besluitvorming. Ook handhaving van
het gebod om uitwerpselen op te ruimen is zeer matig.
Concluderend kan worden gesteld dat het kwaliteitsniveau van het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte in Overhoeks minder is dan zou mogen worden verwacht. Het lijkt erop dat de
bijzondere status van de wijk, waarvoor een hoger niveau van onderhoud is toegezegd dan geldt voor
andere wijken, is weggezakt naar een gemiddeld niveau.
Inspraak
Actieve leden hebben veel munitie aangeleverd om de stem van de wijkvereniging te laten horen, maar
ook het bestuur zelf heeft voortdurend oog gehouden op omgevingsaanvragen en aanvragen voor
exploitatievergunningen.
This is Holland
De wijkvereniging heeft tweemaal een bezwaar ingediend tegen de afgifte van een vergunning voor de
bouw van This is Holland. De belangrijkste argumenten waren dat deze attractie niet past in het type
voorzieningen dat op grond van het bestemmingsplan in de Strip mag worden gerealiseerd en dat de
verkeerseffecten veel negatiever zijn dan de aanvragers van de vergunning doen voorkomen. De
bezwarencommissie verwierp het eerste bezwaarschrift van de wijkvereniging, maar deelde tegelijkertijd
mee dat de procedure opnieuw moest worden gevoerd omdat een procedurefout was gemaakt. Na
indiening en bij de bespreking van een tweede bezwaarschrift bleek de Gemeente Amsterdam het
plotseling wel eens met de stellingname van de wijkvereniging, namelijk dat This is Holland niet paste in
het bestemmingsplan. Normaal gesproken zou dit leiden tot het niet afgeven van een vergunning, maar
het stadsbestuur besloot om een speciaal artikel in de wet in te roepen, waardoor het toch de bouw van
This is Holland kan toestaan. Het verkeerseffect-onderzoek dat dan nog wel moest worden gedaan was
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zeer slordig van opzet. De samenstelling van de nieuwe Bezwarencommissie, waarin uitsluitend
ambtenaren zitting hebben, geeft weinig hoop op een uitslag in het voordeel van de wijkvereniging.
Andere vergunningsprocedures
Ook wat betreft andere inspraakmogelijkheden heeft het Stadsdeel steken laten vallen. Hoewel
toegezegd, werden stukken voor de vergunningsprocedures van de horeca in de ADAM Toren niet tijdig
toegezonden. Een parkeerplaats op de Spadinalaan is ingericht voor autodelen zonder dat hieraan een
besluit van het Stadsdeel Noord ten grondslag lag.
Sprong over het IJ
Een van de belangrijke thema’s was de vraag hoe de verkeersdruk over het IJ zou kunnen worden
opgevangen. Hoewel de echte besluiten nog moeten worden genomen over de combinatie van
maatregelen, is al wel duidelijk dat sommige plannen de wijkbewoners minder aanspreken dan andere.
Zo zijn met name bewoners in de gebouwen aan het IJ sterke tegenstanders van een aanlegsteiger aan
de noordzijde van EYE, omdat dit veel overlast zal veroorzaken. Eenzelfde plan maar dan meer richting
Bundlaan kan ook op zeer weinig steun rekenen.
Het bestuur van de wijkvereniging heeft inmiddels een duidelijk standpunt ingenomen, mede gebaseerd
op de peiling die begin januari 2016 is gehouden: forse steun voor een tunnel voor langzaam verkeer
(voetgangers en fietsers) onder het IJ tussen huidige aanlegsteiger bij EYE; snelle bouw van metrohalte
Sixhaven; eventueel een extra pontveer naar de Grasweg (aan de noordzijde van STCA) en geen brug
op de westflank. Voorzitter Marcel Oomen heeft o.a. in de Commissie Ruimtelijke Ordening van de
gemeenteraad de wensen van de wijkvereniging naar voren gebracht. Ook veel individuele bewoners
hebben zich bij verschillende bijeenkomsten duidelijk laten horen.
Sociale cohesie
Het afgelopen jaar heeft de wijkvereniging een aantal activiteiten ondersteund. Het Overhoekskoor is
wellicht de meest aansprekende activiteit. Ruim dertig bewoners zingen in het koor, dat ook een aantal
openbare optredens heeft gehouden. Het bestuur heeft de gezamenlijke dineractiviteit ‘Samen Leven,
Samen Eten’ gestart en geeft ondersteuning aan een initiatief van bewoonster Jozet van Sloten, die
maandelijks voor een kleine groep bewoners wil koken. Ook heeft het bestuur de buurtborrel
geïntroduceerd, waarbij elk kwartaal alle bewoners worden uitgenodigd om (op eigen kosten) samen te
komen in EYE voor een borrel. De eerste buurtborrel op 20 december j.l. was zeer geslaagd met meer
dan 40 borrelende buren. Jammer genoeg ontbrak de menskracht om opnieuw een wijkfeest te
organiseren. In maart 2016 werkten meer dan 35 bewoners mee aan een opschoonactie van de wijk,
door rommel te verwijderen en hondenbezitters te attenderen op het feit dat uitwerpselen moeten
worden verwijderd.
Ledenbestand, ledenwerving en contributie
Na de bestuurswisseling bleek dat de ledenadministratie niet goed op orde was. Ook het innen van de
contributies bleek niet goed te zijn geregeld. Dit had te maken met het overstappen van het uitsturen
van een verzoek tot betaling van de contributie naar automatische incasso, maar ook met een
ledenadministratie waarin nogal wat fouten bleken te zitten. Om die reden heeft het bestuur in januari
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2016 besloten een administratiepakket aan te schaffen om de ledenadministratie beter te kunnen
inrichten. Dit pakket maakt het mogelijk om zowel individuele betalingen te registeren, maar ook de
automatische incasso op eenvoudige wijze door de bank te laten uitvoeren. Tevens biedt het
mogelijkheden om direct met de leden te communiceren, al dan niet op basis van selecties zoals de
leden in een bepaald gebouw, of met leden die zich actief willen inzetten.
Op dit moment (tel-datum 28 maart 2016)heeft de wijkvereniging in totaal 306 leden. De verdeling over
de verschillende gebouwen is hieronder weergegeven.
Huisnummers

Leden

De Europa

79

43

De Gelria

56

35

De Halve Maen

86

23

De Oranje

42

41

De Prinsendam

74

70

De Statendam

84

6

De Willem Barendz

22

6

De Zeearend

22

16

De Zeven Provinciën

62

53

Grasweg - woonboten

17

9

Adres niet bekend
Totaal

4
544

306

Agendapunt 4
Financieel jaarverslag
Het bestuur hanteerde de volgende uitgangspunten voor de financiering van activiteiten:
•
•
•

De wijkvereniging organiseert in principe alleen kostendekkende activiteiten.
Bestuurskosten, marketing, werving leden en kleine uitgaven moeten opgevangen worden door
de contributie.
De wijkvereniging vraagt geen subsidie aan bij de overheid.

De contributie voor 2015 bedroeg € 5,00 per lid. Sommige leden hebben meer dan dit bedrag betaald,
waarvoor dank op zijn plaats is.

7

A: Wijkvereniging Overhoeks: NL 81 INGB 0007 4438 94
€2.214,52

1 januari 2015 in kas:
Contributiebijdragen:
Sinterklaas 2015
Verkeerde betaling Gerda Peet
Spaarrente
Totale inkomsten

€ 713,00
€ 174,00
€ 130,00
€ 31,95 +
€1.048,95

Uitgaven:
-kosten ING
-Sinterklaas 2014
-eenmalige subsidie Overhoekskoor
-overige kosten
o.a. kosten website
Totale uitgaven
31 december 2015 in kas

€ 307,36
€ 759,27
€2.504,20

- rekening courant
- spaarrekening
B:

€ 15,80
€ 336,11
€ 100,00

€1.297,56
€1.205,74

Spaarrekening Wijkvereniging Overhoeks

1 januari 2015 in kas:

€4.053,79

Overgeboekt naar zakelijke rekening
Rente over 2015

€ 2.880,€ 31,95

31 december 2015 in kas:

€1.205,74

C:

Wijkvereniging Overhoekskoor
Tot
1 december 2015:
Vanaf 1 december 2015:

NL 81 INGB 0007 4438 94
NL 32 INGB 0007 1017 84
€2.263,18

1 januari 2015 in kas:
Contributiebijdragen t/m 30 november 2015
Totale inkomsten
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€ 3.500,00
€3.500,00

Uitgaven t/m 30 november 2015
-dirigent
-zaalhuur (Eyefilm)
-Noorderparkkamer
-overig
Totale uitgaven

€ 3.306,45
€ 2.480,50
€ 156,93
€ 152,96
€ 6.096,84

Tekort op 30 november 2015
€ 333,66
Teruggeboekt naar rekening de wijkvereniging
€

1 december 2015 in kas:

0,00

Inkomsten
Contributies

€ 3.570,00

Uitgaven
-dirigent
-boodschappen repetitie
-affiches M. Schiereck
-terugstorting wijkvereniging
Totale uitgaven:

€ 508,80
€ 38,83
€ 34,18
€ 332,68
€ 914,49
€ 2.655,51

31 december 2015 in kas
Agendapunt 5 – Verslag kascommissie

De kascommissie zal ter vergadering mondeling verslag uitbrengen van haar bevindingen en de
vergadering al dan niet verzoeken decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid.
Agendapunt 6 – Benoeming kascommissie
Kandidaten voor de kascommissie kunnen zich tot aan de behandeling van dit agendapunt
melden bij de voorzitter. Zij krijgen de gelegenheid zich kort voor te stellen. Indien er meer dan
twee kandidaten zijn, volgt een geheime schriftelijke stemming. Bij twee kandidaten zal de
voorzitter vragen om een benoeming bij acclamatie.
Agendapunt 7 – Beleidsvoornemens 2016
Het bestuur neemt zich voor de periode kalenderjaar 2016 tot aan het moment van de volgende
Algemene Ledenvergadering om:
1. Plannen van ontwikkelaars Amvest en Ymere voor de volgende fase van de bouw van
Overhoeks kritisch te volgen en zo nodig en waar mogelijk inspraak te plegen. Daarbij zal met
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

name aangedrongen worden op voldoende groen, speelvoorzieningen voor kinderen zoals een
trapveldje en een inrichting van de nieuwe wijk die past bij de hoge kwaliteit van de al bestaande
bouw.
De planontwikkeling van de Strip kritisch te volgen, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat met
name geluidsoverlast moet worden voorkomen; er goede en veilige aan- en afvoerroutes komen
en er zo mogelijk kleine winkelvoorzieningen komen in de plint van de hoge gebouwen.
De planontwikkeling van het Schegpark kritisch te volgen en zo mogelijk te beïnvloeden op
grond van de wensen van de leden van de vereniging.
Voor een betere verbinding over het IJ te pleiten voor een voetgangers- en fietserstunnel en een
brug op de oostflank; snelle bouw van metrostation Sixhaven en het in de vaart houden van de
pontveren.
Door intensieve samenwerking met de Vereniging Beheer Overhoeks te zorgen voor een goed
beheer van het groen in de wijk, schone straten, goed onderhoud van het straatmeubilair en
voldoende voorzieningen voor parkeren van auto’s en fietsen.
Bij het Stadsdeel Noord aan te dringen op behoorlijke handhaving van de regels voor parkeren,
uitlaten van honden en opruimen van uitwerpselen door eigenaren, aan te dringen op aanwijzing
van de groene strook aan de IJ-zijde van STCA voor vrije uitloop van honden.
Te bevorderen dat scooters en brommers niet door het Oeverpark rijden door o.a. de Afdeling
Handhaving c.q. de politie te verzoeken op te treden en het Stadsdeel Noord te verzoeken
voorzieningen aan te brengen zodat dit verkeer wordt geweerd.
Initiatieven van bewoners die de sociale samenhang in de wijk en met omliggende wijken
bevorderen zoveel mogelijk te ondersteunen en bestaande activiteiten zoals het
Overhoekskoor, de Sinterklaasviering en gezamenlijke maaltijdactiviteiten zoveel mogelijk te
faciliteren.
Actie te ondernemen indien de tijdelijke expeditieweg aan het einde van de Overhoeksparklaan
naar EYE niet binnen zes weken na opening van de Van der Pekbrug wordt gesloten en
afgebroken. In dit kader vraagt het bestuur ingevolge Artikel 7, sub 9 mandaat aan de Algemene
Ledenvergadering om, indien nodig, een juridische procedure te starten om sluiting van deze
weg af te dwingen, waarbij het mandaat zich beperkt tot het indienen van bezwaarschriften en
betalen van eventuele griffierechten en inschakeling van een advocaat en dit alles tot een totaal
aan kosten voor de vereniging van € 3.000. Wordt dit maximum overschreden, dan zal het
bestuur een extra Algemene Ledenvergadering uitschrijven om eventuele vervolgactiviteiten en
daarmee gepaard gaande kosten te bespreken.

Agendapunt 8
Begroting 2016
Financieel beleid en begroting 2015
Het bestuur stelt voor om hetzelfde financiële beleid te voeren als in 2015, wat inhoudt dat de
contributie laag wordt gehouden, geen overheidssubsidies worden aangevraagd en activiteiten zoveel
mogelijk kostendekkend worden georganiseerd met bijdragen van de deelnemers. Het opgebouwde
batig saldo van voorgaande jaren zal als reserve worden aangehouden.
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A: Wijkvereniging Overhoeks
Inkomsten
Contributies van leden

€ 1.250,00

Toelichting:
Per eind maart 2016 had de vereniging 306 leden. Gerekend wordt op een contributie van € 5
per lid. Dit zou € 1.530 moeten opleveren. De ervaring leert dat niet alle leden (tijdig) betalen,
reden waarom een marge wordt aangehouden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen zich meer
leden aanmelden, dus de verwachting is dat de inkomsten uit contributies per saldo zullen
stijgen.
Uitgaven
-administratiesysteem
-bankkosten
-Sinterklaasviering
-Overig en onvoorzien
Totaal:

€ 400,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 500,00 +
€ 1.250.00

B: Begroting Overhoekskoor
Inkomsten
Contributies koorleden

€ 7.000,00

Uitgaven
-dirigent
-zaalhuur
-onvoorzien
-overig
Totaal

€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 200,00
€ 300,00 +
€ 7.000,00

Agendapunt 9
Bestuursverkiezing
Statutair aftreden en herverkiezing
Volgens Artikel 7, sub 7 van de statuten dient jaarlijks één bestuurslid af te treden. Dit bestuurslid is
terstond herkiesbaar. Jaap Verbruggen heeft te kennen gegeven te willen aftreden als
penningmeester, maar zich graag herkiesbaar te willen stellen als gewoon lid van het bestuur. Het
bestuur ondersteunt zijn kandidatuur.
Vacature penningmeester
De functie van penningmeester wordt vacant per datum ALV. De penningmeester dient in functie te
worden gekozen. Heeft u de kennis in huis om deze functie uit te oefenen en kunt u zich per maand één
avond vrijmaken voor de bestuursvergadering en nog enkele uren voor beheer van de financiën, meld u
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zich dan aan bij de voorzitter via bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl of telefonisch naar Marcel
Oomen, tel. 06-42997969. Mochten zich geen kandidaten melden, dan vraagt het bestuur mandaat aan
de vergadering om deze functie door één of een combinatie van de zittende leden van het bestuur te
laten uitoefenen.
Aantal bestuursleden
Statutair dient het bestuur uit tenminste 3 leden te bestaan en bij voorkeur een oneven aantal. Op dit
moment bestaat het bestuur uit 6 leden. Het is wenselijk dat het bestuur wordt uitgebreid tot 7 leden
en dan bij voorkeur een bewoner van een van de nieuwe gebouwen (De Halve Maen en De Statendam).
Kandidaten kunnen zich tot op de dag van de ALV melden. Elke kandidaat wordt geacht zichzelf in één
minuut op de ALV te presenteren. Aanmelden kan bij de voorzitter via
bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl of telefonisch naar Marcel Oomen, tel. 06-42997969 of ter
vergadering.
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Machtiging
Kunt u niet zelf aanwezig zijn, maar wilt u wel dat uw stem wordt gehoord? Verleen dan een machtiging
aan een ander lid van de vereniging dat wel aanwezig is.

Uw voor en achternaam: ___________________________________________
Uw adres: _______________________________________________________
Ik machtig hierbij de volgende persoon, lid van Wijkvereniging Overhoeks, tot het uitbrengen van mijn
stem op de Algemene Ledenvergadering, te houden op 13 april 2016:
Voor- en achternaam gemachtigde: _____________________________________
Adres gemachtigde: _________________________________________________

Handtekening machtigingverlener: _______________________________________

Indien u gebruik wilt maken van de machtiging, zorg dan dat de gemachtigde deze machtiging bij aanvang
van de vergadering inlevert bij de secretaris of penningmeester van het bestuur.
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