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Verslag van de jaarvergadering van het Bewonersoverleg Duinoord 
op 27 maart 2019, Sweelinckplein 42, 19.30 uur 

 
 
Aanwezig: Zie presentielijst in het archief van het Bewonersoverleg 
___________________________________________________________________________ 
 
 
  
1. Opening en mededelingen 
Ineke opent de vergadering en heet iedereen welkom 
 

 
2. Notulen jaarvergadering 28 maart 2018 
Pag. 1 pt. 3: Dimf geeft aan dat weesfietsen tegenwoordig door de gemeente “achtergelaten 
fietsen” worden genoemd. 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Christine 
 
3. Wijziging bestuurssamenstelling 
Ineke vertelt dat Gerard Lucius voorzitter wordt. Hij is vanwege zijn werk tot begin juli in het 
buitenland. Tot die tijd neemt Ineke de honneurs waar. 
Ineke geeft aan de afgelopen jaren heel prettig samengewerkt te hebben met zowel de 
bestuursleden als de aanwezigen. Ze bedankt iedereen daarvoor. 
Gerda treedt af als secretaris en zal algemeen bestuurslid worden. Ineke neemt de functie 
van secretaris op zich. 
 
Gerda vertelt dat ze graag met anderen verschillende activiteiten voor het Bewonersoverleg 
wil organiseren. Dit is een van de redenen om algemeen bestuurslid te worden. 
Ineke vervolgt dat in klein verband afscheid van Gijs-Jan Bornebroek is genomen. Op de 
oproep t.b.v. het bestuurslidmaatschap hebben vijf mensen gereageerd. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal Evelyne van Romswinckel bestuurslid worden. Formeel was dit niet 
meer op deze termijn te regelen, daarom zal installatie na de zomer gebeuren. Andere 
belangstellenden voor een bestuursfunctie willen meekijken hoe een en ander verloopt en 
zullen mogelijk deel gaan uitmaken van het bestuur of een werkgroep. 
 
4. Jaarverslag 
Ineke neemt kort het jaarverslag door. Duurzaamheid heeft het afgelopen jaar behoorlijk 
centraal gestaan. In januari werd afgetrapt met een borrel duurzaamheid. 
De burgemeester heeft belangstelling getoond voor de energietransitie in Duinoord. 
Er zijn groepen in straten die belangstelling hebben voor verschillende initiatieven. Zij 
hebben zich ook gemeld bij energiecoach Wim Schutte. 
De duurzaamheidsmarkt Marie Marché goes Green is zeer enthousiast ontvangen. 
De werkgroep Groen Duinoord en de coördinatie duurzaamheid bekijken samen binnen hun 
netwerk hoe verbindingen tot stand gebracht kunnen worden en welke initiatieven 
ontplooid kunnen worden. 
Ook uit het wijkbudget zullen vast weer groene initiatieven voortkomen. 
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Het afgelopen jaar is het weer goed gelukt om veel mensen voor het Trefcentrum te 
interesseren, zowel qua gebruik als het bezoeken van activiteiten. 
Ineke vraagt de aanwezige vertegenwoordigers iets te vertellen over hun activiteiten in het 
afgelopen jaar. 
 
Bibliotheek 
Wil Hoogteijling geeft aan dat er inmiddels 116 leden zijn. Het is voor de vrijwilligers een 
aangename taak om bezoekers te ontvangen. 
Groen Duinoord 
Mary Beuk vertelt dat men regelmatig bij elkaar komt. Er zijn diverse actieve leden, zoals 
Veronica Hekking die probeert bewoners hun achtertuinen te laten vergroenen en Hanneke 
van Veen. Laatstgenoemde heeft in de Valeriusstraat een project gestart om boomspiegels 
aan te brengen. Hiervoor heeft de werkgroep de Gulden Klinker gekregen. In april komt 
wethouder Boudewijn Revis de klinker zelf leggen. Met de eraan verbonden geldprijs zullen 
nieuwe plantjes worden aangeschaft. 
Verkeer 
Bert Ouwehand meldt dat er geen bijzonderheden zijn. 
Annelies van Maanen vraagt of de Lübeckstraat in de nieuwbouwplannen zijn meegenomen. 
Als De President wordt opgeleverd zal het verkeer toenemen. 
Ineke geeft aan dat met de gemeente is afgesproken om in gesprek te gaan als de volledige 
bouw klaar is. Bert zorgt ervoor dat de werkgroep dit op het te bespreken lijstje zet. 
‘t Lopend Vuurtje 
Kitty Bos zegt dat het wijkblad regelmatig verschijnt. De redactie probeert de werkgroepen 
erbij te betrekken. Helaas heeft Eveline van den Broek door haar werk moeten besluiten 
haar werkzaamheden als vormgever neer te leggen.  
Stadsbeeld 
Deze werkgroep heeft te maken met privacygevoelige zaken. Daarom heeft Terence 
Dezentje ter vergadering geen bijzonderheden te melden. 
BIT 
Dimf de Bekker merkt op dat Jill Stolk is overleden. Anky Schmale is toegetreden tot het BIT-
team. 
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein 
Dineke Dezentje geeft aan dat de groencommissie van het Sweelinckplein zich bezig houdt 
met de verlichting van de lantaarnpalen. De vervangende lampen zijn hard wit licht. Deze 
passen niet bij het plein. De commissie probeert warmere verlichting te krijgen. 
Stichting Vrienden van Duinoord 
Camilla Gerding stelt zich voor. Zij is voorzitter van deze stichting. Na een oproep in ’t 
Vuurtje heeft zij zich aangemeld. Haar doelstelling is onder andere de sociale cohesie in de 
wijk te bevorderen. 
De Stichting heeft de mogelijkheid om voor initiatieven in de wijk, die een verbinding tussen 
mensen tot stand brengen, geld te doneren. Voorbeelden zijn de Open Atelier Routes en de 
aanschaf van AED’s. 
Om nieuwe initiatieven te ontwikkelen is geld nodig. Daarom roept Camilla op om Vriend 
van de Stichting Vrienden te worden. Dit kan voor € 25,- per jaar.  
Als men meer informatie wil krijgen is er de mogelijkheid na afloop van de vergadering een 
lijst met contactgegevens in te vullen. Er zal dan contact worden opgenomen. 
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5 Financieel verslag 2018 en begroting 2019 
Loek geeft een toelichting op het financiële verslag. De baten zijn voor een groot deel 
conform de begroting gegaan. De inkomsten van het Trefcentrum zijn iets hoger, mede door 
het gebruik van de zijkamer door de huisarts, maar ook omdat het overige gebruik is 
toegenomen. 
De ontvangen gelden betreffen voornamelijk overgemaakte bedragen voor het Walking 
Dinner. 
Bij de lasten is een grote post toegenomen, omdat op het moment van de begroting nog niet 
alle activiteiten bekend waren. 
De administratiekosten zijn iets hoger dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat er 
meer ICT kosten zijn geweest. 
De lasten zijn iets hoger dan begroot, maar in deze post zitten ook de doorgegeven subsidies 
verwerkt. Deze subsidies worden ontvangen en weer doorgegeven. Het Bewonersoverleg 
heeft hier geen profijt van. 
Er is iets meer uitgegeven dan ontvangen, maar dit was al begroot. 
Paul de Wit, lid van de kascommissie neemt het woord. Hij vertelt dat Marcel Tielemans en 
hij de administratie hebben bekeken. Deze is heel netjes en overzichtelijk, alle uitgaven zijn 
verantwoord. De commissie geeft het advies om décharge te verlenen over het financiële 
beleid 2018. 
 
Begroting: 
De post inkomsten Trefcentrum valt lager uit, omdat de huisarts het gebruik van het 
zijkamertje per 1 april heeft beëindigd. In ’t Lopend Vuurtje komt een oproep dat die ruimte 
vrij is en voor enkele dagdelen gebruikt kan worden. In overleg met de penningmeester 
zullen de kosten worden bepaald. 
 
7. Jaarplan 2019 
Ineke geeft aan met welke plannen het bestuur zich bezig wil houden het komende jaar. Met 
name wordt de communicatie een belangrijk punt. Er komt een nieuwe website en er wordt 
gezocht naar een nieuwe facebookmaker. Om alles goed te beheren is het bestuur op zoek 
naar een webredacteur. De huidige website voldoet niet meer. Er komt een nieuwe site die 
zal draaien onder Wordpress. 
Het zijkamertje kan gebruikt worden tegen het betalen van een vergoeding. Ze roept op 
mensen hierop te attenderen. In de avond vinden veel activiteiten plaats, waarmee andere 
activiteiten bekostigd kunnen worden. Het bijwonen van cursussen die tot nu toe gratis 
waren, zal wellicht niet meer mogelijk zijn, maar met een eigen bijdrage is een en ander nog 
goed te organiseren. 
Op dit moment is het wijkbudget een hot item. Ze hoopt dat de bewoners op de betreffende 
website zullen kijken en ook meestemmen. 
Dineke vraagt of het gebruik van de zijkamer per dagdeel is. Ineke antwoordt dat er een 
vergoeding wordt gevraagd wat per geval bekeken zal worden. Belangstellenden kunnen 
naar de penningmeester Loek van Noort worden doorverwezen. 
 
Ineke vraagt de vergadering of men instemt met de jaarstukken en het verlenen van 
décharge aan het bestuur. Dit wordt onder handgeklap gedaan. 
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8. Aandacht voor onze vrijwilligers 
Ineke neemt afscheid van Eveline en bedankt haar voor haar inzet. Eveline heeft een nieuwe 
baan waardoor ze geen tijd meer heeft om ’t Lopend Vuurtje vorm te geven. 
Daarnaast heeft Eveline mooie ontwerpen gemaakt voor het Bewonersoverleg: Ineke 
overhandigt haar een bos bloemen. 
 
De wisselbeker wordt dit jaar aan de redactieleden van ’t Lopend Vuurtje gegeven. 
Ze overhandigt Eveline de beker. Kitty Bos is ook aanwezig en ook zij ontvangt een bos 
bloemen en wordt bedankt voor haar inzet voor ’t Vuurtje. Ook de niet aanwezige 
redactieleden zullen met een bos bloemen verrast worden. 
 
Ineke vertelt dat de wisselbeker symbool staat voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor 
het Bewonersoverleg en dankt iedereen voor zijn of haar betrokkenheid bij de wijk. 
 
9. Rondvraag 
Loek geeft aan dat ook in Duinoord veel nieuwe bewoners zijn. Het bestuur heeft bedacht 
deze mensen kennis te laten maken met de buurt door een kennismakingsspel. Hierbij wordt 
gedacht aan het maken van een kwartetspel. Hij doet een oproep aan de aanwezigen om 
creatief mee te denken om zo’n spel te maken. Dit moet op korte termijn gebeuren. 
Aanmelden kan na de vergadering bij hem. 
Mary merkt op dat voor Duinoord begroot leuke projecten zijn ingediend. Het is haar 
opgevallen dat er weinig reacties zijn. Ze roept de aanwezigen op te stemmen. 
Ineke vult aan dat het indienen van plannen kan tot 31 maart, stemmen op de plannen kan 
t/m 7 april. 
 
10. Sluiting 
Ineke sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. Ze kondigt aan dat De Twee Vliegen 
na een korte pauze zullen optreden. 
 
 


