
Notulen Algemene Ledenvergadering 

woensdag 13 oktober 2021  
Aanwezig: ongeveer 30 leden op presentielijst. 

Met kennisgeving afwezig: de activiteitencommissie. 

 

1. Opening en agendavaststelling 

Voorzitter Jacqueline Hasselt opent de vergadering en geeft 

een toelichting dat het alweer een tijdje geleden is dat we 

elkaar in een vergadering hebben kunnen ontmoeten 

vanwege coronamaatregelen. We zijn in elk geval blij dat we 

weer samen kunnen komen. Ze bedankt het CCC voor het 

beschikbaar stellen van de locatie. 

 

2. Notulen ALV 2019 

Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen zodat het verslag wordt 

vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd 

wat er al gedaan is om huiseigenaren erop te wijzen om de 

bosschages in de tuinen aan de straatkant beter te snoeien. 

Jacqueline Hasselt geeft de genomen acties aan (stukjes op 

het gele briefje, Kwartaaltje etc.). De wijkbeheerder 

onderneemt geen actie, ondanks herhaaldelijke verzoeken. Er 

is dus zeker aandacht voor gevraagd, echter blijft het 

resultaat nog uit.  

 

3. Mededelingen 

De voorzitter geeft aan dat er afgelopen donderdag een 

informatieavond was over het Willemskwartier. Daar is 

aangekondigd dat er een enquête is uitgezet; laat je horen! 



Willemskwartierzwolle.nl. Op 3 november is er een wandeling 

georganiseerd waar je deel aan kunt nemen.  

 

4. Jaarverslagen 2019 + 2020 

De jaarverslagen worden doorgenomen. Naar aanleiding van 

het jaarverslag van de activiteitencommissie van 2019 wordt 

vanuit de ledenvergadering aangegeven dat er weinig wordt 

georganiseerd voor volwassenen en voornamelijk voor 

kinderen en dat er vraagtekens zijn bij de bestedingen van het 

budget. Ook zijn er ideeën doorgegeven, maar hier is niets 

mee gebeurd. De voorzitter zal dit overbrengen naar de AC en 

er wordt vanuit het bestuur een toelichting gegeven dat er 

een budget is voor de AC en dat de AC dit naar eigen inzicht 

invult. De coronamaatregelen van afgelopen twee jaar 

hebben ook geleid tot minder activiteiten voor de kinderen. 

 

In het jaarverslag van Samen Veerallee van 2022 wordt 

gesproken over het Wandelproject. Dit is helaas, mede door 

corona, geen succes geworden.  

 

Vanuit het jaarverslag van het bestuur wordt geconstateerd 

dat Prinsenpoort nu bijna is afgerond. De AED-actie in 2019 is 

snel geslaagd en de realisering van de parkeerlocatie voor 

vrachtwagens aan de Grote Voort loopt nog steeds. In 2020 

lag er door corona ook op het bestuurlijk vlak veel stil. Er zijn 

wel wat digitale sessies met de gemeente geweest.  

Er is anderhalf jaar geleden een zienswijze ingediend op Prins 

Alexanderstraat 8. Hier is veel tijd aan besteed door het 

bestuur. De zienswijze is ingediend over het feit dat woningen 



niet zomaar gesplitst mogen worden. Tot nu toe is er nog 

steeds geen uitspraak. Er is inmiddels een herinnering 

gestuurd, de gemeente heeft een afwachtende houding. We 

krijgen gelukkig hulp van een advocaat. Hetzelfde geldt voor 

de Koningin Wilhelminastraat 5, waar ook een aanvraag voor 

opdeling in meerdere appartementen is ingediend. Ook daar 

is het wachten op een reactie op de zienswijze.  

Verder zijn er vragen en zorgen over het begeleid wonen in 

de wijk. Zo is er op de hoek Julianastraat/ Wilhelminastraat 

een pand waarin zowel studenten als cliënten vanuit begeleid 

wonen zitten. Daar wordt steeds meer overlast ervaren. Het 

bestuur heeft begrepen dat er inmiddels meerdere 

waarschuwingen zijn uitgedeeld en houdt dit in de gaten.  

 

Er is geen nieuws over het hostel van Dinoland. Dit zal 

ongetwijfeld te maken hebben met de plannen rondom het 

Willemskwartier. 

 

5. Financieel jaaroverzicht 2019 + 2020 

Herman Wierema, de penningmeester geeft een toelichting 

op de financiele jaaroverzichten:  2019 was een gewoon jaar. 

De activiteiten zijn gegaan zoals gepland. We hebben alleen 

herstelwerkzaamheden gehad aan de tunnel m.b.t. de 

muurschildering. Dat was de enige uitschieter. Wel waren er 

plannen om de uitgaven rondom de activiteiten wat te 

temperen en het budget meer te sturen, maar dit was door 

corona niet nodig.  



2020: Er waren door corona minder activiteiten en daardoor 

is wat meer geïnvesteerd in materiaal, zoals een 

geluidsinstallatie.  

Wat betreft het financieel overzicht en de balans ziet de 

wijkvereniging er gezond uit. Een aantal jaren geleden is er 

een garagebox gekocht voor de opslag van de materialen. 

Daar is een mooie waardestijging te zien.  

 

6. Verslag bevindingen van de kascommissie 

Hierin zitten Jan Laseur en Willemien Reinking. Mevrouw 

Reinking geeft aan dat zij de kas gecontroleerd hebben en 

deze is in orde bevonden. Daarom stelt de kascommissie aan 

de algemene ledenvergadering voor het bestuur decharge te 

verlenen voor de jaren 2019 en 2020. De vergadering gaat 

hier unaniem mee akkoord.  

 

7. Kiezen bestuursleden 

In 2019 en 2020 waren aftredend: Herman Wierema, Eddy 

Friesen, Edwin Koster en Ellen Bruggeman. Zij stellen zich 

opnieuw herkiesbaar. Nicole Jonkman wordt door het bestuur 

voorgesteld als nieuw bestuurslid. Zij stelt zichzelf kort voor. 

Alle genoemde leden worden (her)benoemd.  

 

8. Toelichting en goedkeuring van de begroting 2021 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 

voor 2021. Hij heeft de kosten van het wijkblad iets verhoogd 

wegens de hogere papierprijzen. Op de vraag vanuit de 

vergadering of dit niet digitaal kan, antwoordt Herman 



Wierema dat veel bewoners de papieren versie nog erg 

waarderen.  

Vanuit de vergadering komt de opmerkingen dat een aantal 

jaren geleden is besloten om niet te veel geld in kas te 

hebben, ongeveer € 25.000 Blijft dat zo? Herman Wierema 

antwoordt dat het eigen vermogen momenteel € 32.000 is. 

Daarmee is er voldoende reserve. Secretaris Edwin Koster vult 

aan dat hier de garagebox bij in zit en dat dit pas geld 

oplevert als die verkocht wordt. De voorzitter stelt daarom 

voor om het eigen vermogen op € 32.000 te houden. De 

ledenvergadering gaat hiermee akkoord.  

Is er een budget voor het onderhoud van de garage in de 

begroting? De penningmeester antwoordt dat dit € 250 is 

voor de gemeentelijke belastingen, elektriciteit en 

onderhoud. 

 

9. (Her)benoemingen van de commissies 

Herbenoemd worden in de activiteitencommissie: Ghaja van 

der Worp – Ilsink, Karlijn Peters, Lous Kluin Brummelhuis, 

Jolanda Overgoor, Meron van Dijk, Nynke Hepkema, Kirsha 

Kamphuis, Margrete Hof, Wilma Duursma en nieuw is Tonke 

van Lindenberg.  

In de communicatiecommissie worden herbenoemd: Silvano 

Orioni, Corine & Eddy Friesen en Ellen Bruggeman voor het 

Kwartaaltje. Het gele briefje maakt Corinne Burgman en 

Martin Hinten zorgt voor de website.  

In de tuinencommissie blijven zitting nemen: Theo de Kogel 

en Dries Smit. Deze commissie beheert de volkstuinen in het 

Prins Clauspark.  



Buurtweide De Wollewei is in beheer van Geys van Keulen. De 

commissies mogen niet zelfstandig subsidie aanvragen; dit 

loopt via de wijkvereniging.  

Bij de commissie Samen Veerallee hebben in de afgelopen 

twee jaar Esther Dufour en Jeanette Brinkman afscheid 

genomen. Laatstgenoemde is de oprichter van Samen 

Veerallee. Gelukkig blijft Jeanette Brinkman nog betrokken bij 

de koffie-ochtenden.  

 

10. Benoeming kascommissie 

De heer Laseur gaat na twee jaar uit de kascommissie. Hij 

wordt bedankt voor zijn bijdrage. Mevrouw Reinking blijft in 

de kascommissie.  Tijdens de vergadering wordt een nieuw lid 

en een reserve lid gezocht. De heer Richard Veldkamp meldt 

zich aan als nieuw lid en Martin Hinten stelt zich beschikbaar 

als reservelid.  

 

11. Voorstel privacyverklaring wijkvereniging 

De voorzitter legt uit dat tegenwoordig een privacyverklaring 

verplicht is voor alle verenigingen. Daarom heeft het bestuur 

een concept opgesteld met hulp van een jurist. Deze  

privacyverklaring wordt doorgenomen. Alle leden hebben tot 

1 december de mogelijkheid om opmerkingen te maken over 

het concept. Daarna zal het op de volgende ALV in maart 

2022 worden vastgesteld en gepubliceerd op de website. 

Webmaster Martin Hinten vult aan dat er geen persoonlijke 

gegevens op de website staan, zodat er bij een datalek weinig 

risico gelopen wordt.  

 



12. Voorstel WBTR & Huishoudelijk reglement 

De voorzitter geeft uitleg over de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen. Elke vereniging hoort een aantal zaken te 

regelen uit die wet, zoals welk bestuursmodel de vereniging 

heeft, wie waarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en een 

ontstentenis- en beletregeling. Een groot deel van deze 

wettelijke eisen kunnen in een huishoudelijk reglement 

geregeld worden. Die heeft de vereniging nog niet: vandaar 

dit concept. 

Daarnaast zullen een aantal zaken in de Statuten moeten 

worden gewijzigd. De leden worden gevraagd voor 1 

december reactie te geven op het concept Huishoudelijk 

reglement. Ook deze zal in maart 2022 wordt vastgesteld, 

waarna de statuten kunnen worden gewijzigd.  

Wat betreft de bestuursaansprakelijkheid wordt een 

Verklaring omtrent gedrag (VOG) besproken. Is het goed om 

dit voor (nieuwe) bestuursleden en vrijwilligers aan te vragen. 

Enkele aanwezigen vinden het een goed idee en anderen  

vinden dit te ver gaan. De voorzitter zegt dat er nog eens 

geïnformeerd wordt bij andere verengingen en het bestuur 

zal hier in maart op terugkomen.  

In het huishoudelijk reglement staan ereleden genoemd. Die 

zijn er nu niet, het zou een optie kunnen zijn voor de 

toekomst.  

 

13. Rondvraag 

Geys van Keulen meldt dat hij in het verleden de dierenweide 

schoon blies met een bladblazer en het blad kon hij in zakken 

aanleveren aan de ROVA. Tegenwoordig mag je nog maar 



maximale twee tuinzakken per adres ontvangen en de 

dierenweide krijgt dit helemaal niet. Hij heeft dit al 

aangekaart bij de gemeente Zwolle en het bestuur. Hiervoor 

moet snel een oplossing komen. De voorzitter gaat hier 

nogmaals achteraan. Mocht dit niet lukken, dan kijken ze 

samen met Geys van Keulen naar een tijdelijke andere 

oplossing.  

 

Als tweede opmerking laat Geys van Keulen weten dat er 

maandag weer een kip is doodgebeten en een haan is 

toegetakeld door een hond. De eigenaren van de hond 

hebben zich gemeld en dat wordt opgelost. Maar het is al 

vaker gebeurd. Is het misschien een idee om een bordje: 

honden aan de lijn te plaatsen? 

Het bestuur is al eerder achter borden aan geweest maar het 

is geen hondenlosloopterrein, dus wil de gemeente daar geen 

borden plaatsen. Het bestuur gaat er nogmaals achteraan. 

 

Is een barbecue op het Frederikplein nog wel van deze tijd? Is 

het een idee om het over een andere boeg te gooien? 

Bijvoorbeeld vegetarisch o.i.d. in verband met de 

klimaatdiscussie. De Voorzitter geeft aan dat hier nog niet 

over is nagedacht en zal dit meegeven aan de 

activiteitencommissie.  

Is de buurthulp Samen Veerallee alleen voor ouderen? Men 

hoort hier weinig van? Richard Veldkamp antwoordt dat het 

voor iedereen is die hulp kan gebruiken. Het is wellicht een 

idee om er nog eens aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld 



door een interview met mensen die gebruik maken van 

Samen Veerallee of een interview met vrijwilligers.  

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur en bedankt 

alle aanwezig voor hun komst. 


