
Verslag ledenvergadering

Buurtvereniging “De Nagtegael”

11 februari 2019

1. Opening
In afwezigheid van een voorzitter voor de buurtvereniging opent Loes Kistemaker de 
vergadering om 20.03 uur en heet iedereen van harte welkom. 

De presentielijst wordt ingevuld (er staan 11 namen op de lijst, dat is incl. bestuur).

Afmeldingen: Carl Damen, Mark Ruiter, Hans Strijker, Ria Hepping  en Coen Hartman.

2. Agenda
De agenda is in een PowerPoint presentatie verwerkt en wordt vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Notulen van de vorige vergadering, dd. 13 februari 2018
Het verslag is rondgestuurd aan alle leden en ligt ter inzage op tafel. Er zijn geen 
opmerkingen of wijzigingen en hiermee zijn de notulen vastgelegd. 

5. Verslag 2018
- Het blijft lastig om een redactie commissie te vormen. Pieter geeft aan dat hij de 

vormgeving wel zou willen doen. Er moet wel voldoende kopij zijn omdat het anders 

een reclame krant wordt. Het idee is om de buurtkrant 2x per jaar uit te geven, één 

rond mei en één rond december. AC probeert er voor te zorgen dat de kopij op tijd 

aangeleverd wordt. Pieter en Frits spreken hier verder met elkaar over. 

- De AED hangt inmiddels aan de Tormentillaan 3. Het Platform, het Rode Kruis en de 

gemeente hebben dit mogelijk gemaakt. Op dit moment inventariseren we wie er 

een (opfris)cursus wil doen. Er komt nog informatie over de AED op Facebook. 

Mensen zijn welkom om hem te komen bekijken. Hulpverleners weten via de app 

waar de AED hangt, er komt daarom geen bordje langs de weg om vandalisme zoveel

mogelijk te voorkomen.

- Het financiële jaaroverzicht wordt besproken. Het eigen vermogen is licht 

toegenomen met €278,26. Daarmee is voldaan aan het doel om het eigen vermogen 

niet verder te laten dalen. Het aantal leden is stabiel gebleven. Voor de Lanijto 2019 

is inmiddels €3034,22 gereserveerd. Gereserveerde budget voor de activiteiten 2018 

is uitgegeven en er zijn nieuwe volleybalshirts aangeschaft.  

Begroting 2019: geen grote verschillen ten opzichte van andere jaren. Bekende 

activiteiten en daarnaast een aantal nieuwe activiteiten, maar niet zo veel als eerdere

jaren omdat de animo vaak beperkt is. 



Geert vraagt naar de kosten voor het gebruik van ruimte bij de Hansehof, aangezien 

wij één van de weinige buurten zijn die zelf geen buurthuis hebben. Loes licht toe dat

we betalen voor opslag en huur ruimte. Opslag is een tijdelijke oplossing, niet ideaal. 

Frits noemt dat hij en Carl binnenkort met de gemeente gaan praten over de 

mogelijkheden van financiële tegemoetkoming voor ruimte Hansehof. Door 

veranderingen binnen de gemeente is dat overleg nog even uitgesteld, maar het zal 

binnenkort plaatsvinden. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.

6. Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Gerhard Stegehuis en Frank Smid, heeft de kascontrole 
uitgevoerd. Gerhard licht dit namens de commissie toe en geeft aan dat ze geen 
ongeregeldheden vast hebben kunnen stellen. Ze verlenen het bestuur decharge. Gerhard 
heeft voor de tweede keer achter elkaar de kas gecontroleerd en zal aftreden. Volgend jaar 
zullen Frank Smid en Pieter van Boven de kastcontrole uitvoeren. Bedankt allen. 

7. Contributie
De contributie blijft dit jaar gelijk.

8. Samenstelling bestuur
Er is helaas nog altijd geen nieuwe voorzitter. We roepen alle leden opnieuw op om dit te 
overwegen. Loes Kistemaker treedt af als secretaris, Mark Ruiter wordt aangesteld is nieuwe
secretaris. De overige bestuursleden zijn Carl Damen, Jannie Oomkes, Marga Smid en Petra 
Lankenau.

9. Activiteitenplan 2019
De samenstelling van de activiteitencommissie is gewijzigd. Coen Hartman treedt af als lid 
van de activiteitencommissie. Coen wordt bedankt voor zijn inzet en zal namens het bestuur 
een bedankje ontvangen. Loes Kistemaker bedankt de activiteitencommissie voor hun inzet 
van afgelopen jaar. Er zijn wederom vele leuke activiteiten georganiseerd en we zien het 
nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet, zie ook begroting 2019.

10. Lanijto 2019
Lotte oude Essink licht toe dat de organisatie vanuit Lanijto goed op orde lijkt. Rabobank is 
de hoofdsponsor. Tijdens de informatieavond zat de zaal vol met geïnteresseerden. Er is 
geen specifiek thema. We hebben ons ingeschreven voor een boog en de straten, niet voor 
een wagen. Er worden veel activiteiten georganiseerd zoals de lichtjestour en de 
boerderijenfietspuzzeltocht. Het duurt van woensdag 5 juni tot maandag 10 juni. Wellicht 
dat de commissie van de vorige editie nogmaals actief zou willen worden, Marry Nederhoed,
Cindy de Jonge, Almar Gritter en Mirjam Hofman wonen nog in onze buurt. We vragen Almar
of hij zijn oud-commissiegenoten wil benaderen. Daarnaast zou het mooi zijn als we voor 
elke straat een stratenvertegenwoordiger kunnen vinden.
Tegelijkertijd met de Jantje Beton collecte zullen we een flyer rond te brengen over de 
Lanijto. Pieter van Boven is bereid de flyer te maken (A5 formaat). Hierin gaan we dan ook 
een brainstorm aankondigen welke plaats zal vinden op vrijdag 15 maart om 20h bij de 
Hansehof. Daarnaast zal er ook een mail uitgaan en een Facebook oproep.



11. Rondvraag
Pieter van Boven geeft aan dat hij wel teksten/updates op de website wil plaatsen, AC levert 
aan. Pieter overweegt om de website ook nog te updaten.

Frits Noorman vraagt naar het functioneren van het Platform en wil dit bespreken met de 
gemeente. Frits wil ook zelf wel lid worden van het Platform. In het verleden gaf het 
Platform vooraf aan de ledenvergadering een verslag van hun activiteiten.  

Lotte oude Essink vraagt of we de grote tent die de vereniging heeft willen houden. De leden
besluiten dat we de tent wel willen houden, ook bijvoorbeeld handig voor het knutselen 
voor Lanijto.

Lotte oude Essink vraagt hoe veel collectanten we hebben voor Jantje Beton. Petra denkt dat
ze voldoende collectanten weet te vinden.

12. Sluiting
Loes Kistemaker bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 21.51 
uur.


