
Verslag ALV Bewonersvereniging Hoge Dennen op 15.11.2022 
 
Opening 
De voorzitter, Marius Keij, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Op de 
samenstelling van de agenda geen opmerkingen Er zijn 20 stemgerechtigde leden aanwezig. 
Het bestuur is vertegenwoordigd met Angelien Willems, Anke Swierstra, Wim de Braak, 
Marius Keij en Greet Kloosterman. 
 
Vaststellen verslag vorig jaar 
Het verslag van 8 november 2021 is vastgesteld.  
 
Jaarverslag 2022 
De ALV keurt het jaarverslag 2022 goed. De vraag is hoe je jonge/nieuwe wijkbewoners beter 
kan betrekken en zo ook nieuwe leden werven. 
Suggestie vanuit de ALV: om meer leden te werven, zou je elke nieuwe bewoner een 
informatiepakket kunnen geven over de wijkvereniging en de vraag om lig te worden. Henrik 
wil dit doen voor de Amalia van Solmslaan. Peter Vriens zou dit willen doen voor de 
Charlotte de Bourbonlaan. 
Vraag of er een ledenlijst is, zodat je gegevens en informatie  die je kan delen met elkaar als 
je gegevens beschermd met een password.  
Ontwikkelen van een community waar bewoners elkaar ontmoeten, vragen kunnen stellen en 
ook nieuwe buurtbewoners naartoe kan verwijzen. 
 
Financiën  
4. Jaarstukken 2021-2022 
Angelien licht de jaarrekening toe, die ook te vinden zijn op de website.  

- Bankkosten zijn omhoog gegaan 
- Kosten website idem, nog steeds redelijk beperkt 
- Drukkosten voor huis-aan-huis verspreiding 
- ALV met borrel financieren 
- Representatiekosten; dit jaar bijdrage voor het kerstdiner voor bewoners in de wijk 
- Contributie is vorig jaar geheven; bijna iedereen heeft betaald. Diegene die niet 

betalen, zijn ook geen lid meer 
Goedkeuring Kascommissie: ziet er netjes uit, doorheen gelopen met elkaar. Kascommissie is 
voor komend jaar (2023) ook weer bereid om dit te doen. Geen nadere vragen vanuit de ALV. 
De ALV keurt de jaarrekening 2021-2022 goed. Décharge van het bestuur over het jaar 2022. 
 
5. Begroting 2023 
Geen contributie komend jaar, aangezien er wegens corona geen activiteiten zijn geweest en 
er daardoor ruim voldoende vermogen in kas is. We teren daardoor wat in op het vermogen, 
maar dit blijft alsnog fors.  
 
6. Wijziging statuten 
Wim licht toe hoe de statuten wijziging tot stand is gekomen De ALV stemt in met de 
statuten. Er zijn 20 leden aanwezig op de ALV. Er zijn ook 2 volmachten af gegeven, dus dat 
maakt 22 stemgerechtigde leden, die akkoord gaan met de statuten. 
 
Samenstelling Bestuur 
Afgetreden is: Greet Kloosterman. Er is ruimte voor een nieuwe secretaris. Tot de tijd dat die 
er is, zal het huidige bestuur dit waarnemen. 



 
 
Wat verder ter tafel komt 

- Er wordt een mededeling gedaan over de nieuwsbrief ‘verantwoord stoken’ (John 
Abels). Kan er meer nadrukkelijk gecommuniceerd worden over de nadelige gevolgen 
en dat verantwoord stoken eigenlijk niet bestaat. Bestuur licht bij monde van Marius 
toe dat dit een inhoudelijke discussie is, waar voors en tegens op zijn. Marius stelt 
voor om dit onderling op te lossen met elkaar en in dialoog dit probleem te bespreken. 
Rol wijkvereniging is in deze discussie heel beperkt. Een ingezonden stuk indienen 
over dit onderwerp is mogelijk. Zolang er respectvol wordt gediscussieerd en het 
geobjectiveerd kan worden. 

- Thomaskerk (Piet). Hier is ook over gesproken met de nieuwe wethouder. Wijk moet 
betrokken zijn bij nieuwe (bouw)plannen is het uitgangspunt dus we wachten op 
initiatief vanuit de gemeente. 

- Update veiligheid. Focus heeft vooral de veiligheid op de Oranje Nassau Laan. Wim 
geeft aan waar we staan met het mobiliteitsplan, ook in de gesprekken met de 
gemeente. Probleem blijft het externe doorgaande verkeer. Welke methoden zijn er om 
onnodig verkeer te weren uit de wijk. Over 5-7 jaar is de ONL aan de beurt voor 
nieuw asfalt en is tevens het moment om inrichting te herijken. Hierover zijn we in 
debat met de gemeente, vooral met als doel betrokken te zijn bij besluitvorming en 
inrichting. 

- Hebben we invloed op de gemeente rondom vuurwerk? Kunnen we plekken in de wijk 
aanwijzen waar wel/geen vuurwerk afsteken? Het is echter te kort dag om hier nu mee 
aan de slag te gaan. We nemen het mee in het overleg met de wijkwethouder voor 
2023. 

- Marius doet nog een oproep voor de duurzame open huizen route van zaterdag 26 
november.  
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