
Verslag ledenvergadering 

Buurtvereniging “De Nagtegael” 

9 februari 2015 

1. Opening 
Jan Stevens opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij 
bedankt alle vrijwilligers, die het afgelopen jaar door hun inzet mogelijk hebben gemaakt. 
 
De presentielijst gaat rond met het verzoek aan de aanwezigen hun naam in te vullen. (er 
staan 21 namen op de lijst, dat is incl. bestuur) 
Er zijn 2 afmeldingen voor de vergadering: 

 Guda Pars/Koeman 

 Frits Noorman 
 
2. Agenda 
Marten Leistra heeft de agenda met passende plaatjes en foto’s in een powerpoint 
presentatie verwerkt, die achter het bestuur op een scherm geprojecteerd wordt. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen stukken binnen gekomen. 
 
4. Notulen van de vorige vergadering, dd. 17 februari 2014 
Het verslag ligt op tafel. Er zijn geen opmerkingen of wijzigingen en hiermee zijn de notulen 
vastgelegd. 
 
5. Penningmeester en Kascommissie 
Ronald Hovens heeft de functie van penningmeester overgenomen van Carl Damen, die om 
privé redenen afgetreden is. Het financiële verslag ligt ter inzage op tafel. Het was wederom 
een positief jaar. De inkomsten zijn door een verhoging van het aantal leden (van 218 naar 
233) gestegen. Ook is er geld overgehouden doordat er minder opkomst was dan gepland bij 
de activiteiten. De Lanijto is eveneens met een positief saldo afgesloten doordat men 
hiervoor gecollecteerd heeft, prijzengeld heeft ontvangen en enkele artikelen kon verkopen. 
Hierdoor is er al een positief saldo voor de volgende Lanijto gereserveerd en besloten, de 
reservering per lid per jaar te verlagen naar € 2,--. 
 
De kascommissie, bestaande uit Frank Smid en Ebelejan v.d. Laan heeft geen 
ongeregeldheden kunnen vaststellen en verleend de penningmeester decharge. 
Frank Smid heeft voor de tweede keer achter elkaar de kas gecontroleerd en zal aftreden. 
Ebelejan v.d. Laan zal de kas in 2015 controleren. Carl Damen meldt zich als tweede lid van 
de kascommissie aan. 
 
De begroting voor 2015 heeft, zoals gewenst, een klein negatief resultaat. De begroting voor 
2015 wordt door de ledenvergadering vastgesteld.  
 
 



6. Samenstelling bestuur 
Jan Stevens treedt af. Hij zal in maart 2015 verhuizen en onze wijk verlaten. De 
bestuursleden Jannie Oomkes, Marga Smid, Marten Leistra en Petra Lankenau  zijn 
aftredend en stellen zich herkiesbaar voor een periode van drie jaar. De leden stemmen 
hiermee in.  
Marten Leistra wordt aangesteld als voorzitter door de vergadering. 
Ronald Hovens treedt aan tot het bestuur als penningmeester.  
Cindy de Jonge is om gezondheidsredenen afgetreden.  
Nieuwe leden voor het bestuur zijn van harte welkom. Voelt u er iets voor om ons team te 
versterken, neem dan gerust contact op.  
 
7. Verslag 2014 en plannen en ideeën bestuur en activiteiten 2015 
Op het scherm verschijnen foto’s van diverse activiteiten.  
Succesnummers waren de wijn- en bierproeverij in de Cerck, het mountainbiken, de 
workshops en het klaverjassen. Voor de laatst genoemde activiteiten wordt gebruik gemaakt 
van de ruimte van de Hansehof. Helaas is de grote ruimte nog niet gereed. 
De fietstochten op dinsdagavond konden vaak door slecht weer niet doorgaan. Het 
wadlopen vond wegen te weinig belangstelling geen doorgang.  
De Lanijto was het grootste gebeuren afgelopen jaar. De organisatie was uitstekend, men 
koos een thema en dit werd met beeld en geluid tentoongesteld. De eerste prijs was dan ook 
verdiend.  
Heleen Nijhoff van de activiteitencommissie legt uit, dat de bekende activiteiten ook in 2015 
op het programma staan, maar men ook met nieuwe activiteiten komt. Het blijft puzzelen 
wat aanslaat bij de bewoners van onze wijk en men komt met nieuwe ideeën. 
 
Om meer bewoners te enthousiasmeren wil het bestuur graag naar een contactpersoon per 
straat. Tijdens de Lanijto zijn er al bewoners ontzettend actief geweest en hebben als 
contactpersoon gefungeerd. Deze ambassadeurs willen bestuur en activiteitencommissie 
benaderen om te kijken of we nog meer deelnemers voor onze activiteiten kunnen winnen. 
 
8. Rondvraag 
Klaasje Hut merkt op, dat de schaatstocht, die dit jaar al plaats heeft gevonden, ontzettend 
leuk en gezellig is geweest. 
 
Anne Hut informeert of er contact is tussen het bestuur en de gemeente. Jan Stevens legt uit 
dat hij contact heeft met de gemeente over de speeltuinen. Deze worden vernieuwd omdat 
het materiaal te slecht voor reparatie is. Enkele werkzaamheden zijn al begonnen, zodra het 
beter weer wordt, ca. begin maart, start men met toestellen plaatsen. 
 
Geert Derks wil graag de plannen ontvangen voor plaatsing in de volgende buurtkrant. 
 
Anne Hut geeft aan, dat sommige heggen, vooral bij kruispunten, hoger zijn dan de 
toegestane 1,10 m. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor kinderen.  
Dit is een onderwerp voor het platform, dat zich bezig houdt met de inrichting van de wijk, 
verkeersmaatregelen etc.  
 



Anne Hut geeft aan, dat het 1e fietspad vanaf Smalbroek naar de Nagtegael (ter hoogte 
Hansehof) geen officieel fietspad is en door de gemeente niet gestrooid wordt. Nu is er ook 
een paal geplaatst, waardoor er geen strooiwagen kan komen. Het tweede fietspad tussen 
Smalbroek en de Nagtegael, ter hoogte van de Domoweg, is wel een officieel fietspad en 
wordt gestrooid. 
Ook dit is een onderwerp voor het platform. 
 
Jan Stevens vult aan, dat we bezig zijn om te kijken of er verkeer remmende maatregelen 
getroffen kunnen worden op Smalbroek, om oversteken naar de Hansehof veiliger te maken. 
Dan krijgt het fietspad misschien ook een andere status. 
 
9. Sluiting 
Jan stevens sluit de vergadering om 20.06 uur. Na een kort pauze zal de wijkagent Henk 
Bosker uitleg geven over buurtpreventie.  
 
 
 
 
 


