Wijkcafé Osseveld - Woudhuis
De Algemene Ledenvergadering
Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkraad Osseveld-Woudhuis
21 maart 2017 gehouden bij de ontmoetingsplek Talma Borgh.
De voorzitter, Hermien Jacobs, opent het tweede Wijkcafé, om 20.00 uur en
heet iedereen namens het bestuur van de wijkraad van harte welkom. Het
Wijkcafé is een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze avond wordt verteld
wat de Wijkraad in 2016 heeft gedaan en gerealiseerd en wordt er gekeken
naar 2017.
De voorzitter stelt de bestuursleden voor en neemt het programma van deze
avond door.
Programma:
 Wethouder Nathan Stukker vertelt over ontwikkelingen die onze wijk
aangaan;
 de gesprekstafels;
 het officiële deel;
 het informele deel, de afsluiting en gelegenheid tot napraten.
De voorzitter geeft wethouder Nathan Stukker van de gemeente Apeldoorn het
woord.
Wethouder Nathan Stukker:
De wethouder vertelt dat hij de dorpenwethouder is, maar dat hij ook betrokken
is bij de wijk Osseveld-Woudhuis, omdat hij in deze wijk woont. De wethouder
vertelt in het kort over het gebiedsgericht werken aan de hand van het
denkmodel.
Het denkmodel is opgebouwd uit de volgende 4 punten:
 foto van de wijk (informatie) – wat gebeurt er in de wijk en wat zijn de
actiepunten;
 gebiedsoverleg – afstemmen, uitwisselen;
 vitaliteitsagenda – wat is nodig om het gebied nu en op langere termijn
vitaal te houden;
 initiatievenfonds – wij gaan voor een vitale en initiatiefrijke samenleving.
De wethouder beantwoord de vragen die worden gesteld naar aanleiding van
zijn presentatie over gebiedsgericht werken.
De voorzitter vertelt dat het bestuur van de wijkraad regelmatig naar de positie
van de wijkraad kijkt. Het bestuur is voorstander om een goed gesprek aan te
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gaan en te horen wat er in de wijk leeft en speelt en te kijken hoe dit versterkt
kan worden. Er wordt regelmatig met de stadsdeelmanager en de collega’s van
de wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek gesproken in het kader van de
Vitaliteitsagenda. De wijkraad zegt ja tegen het initiatievenfonds, omdat de
wijkraad goede initiatieven wil ondersteunen en verbindingen in de wijk wil
leggen. De voorzitter bedankt de wethouder voor zijn presentatie en nodigt de
vergadering uit om aan een van de gesprekstafels plaats te nemen.
De gesprekstafels:
Er zijn verschillende tafels ingericht om in gesprek te gaan over de volgende
onderwerpen:
 ruimtelijke ordening, vliegveld Teuge, de ondertunneling en snelle
fietsroute o.l.v. Willem Bonestroo en Marcel Jongman;
 zorg, participatie, ouderen en jongeren, AZC, o.l.v. Karlien Vinke;
 het geven van een toelichting op onze activiteiten en jaarverslag (om
deze stukken uiteindelijk vast te stellen) o.l.v. Johan te Winkel en
Hermien Jacobs;
 het spreken over de communicatiemiddelen van de wijkraad o.l.v.
Remco Linnenbank.
Er volgen 2 ronden van ongeveer 30 minuten per ronde met geanimeerde
gesprekken aan de verschillende tafels. Tussen beide ronden is er een korte
pauze.
Na afronding van de beide ronden aan de thematafels vraagt de voorzitter de
aandacht voor het officiële deel van de avond.
Het officiële deel van de avond:
De voorzitter deelt mee dat er bij een Algemene Ledenvergadering ook een
aantal documenten vastgesteld dienen te worden.
Het vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2016
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of zij kunnen instemmen met de
verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering van 2016. De
Ledenvergadering gaat akkoord en het verslag is daarmee vastgesteld met
dank aan de notulist.
Het vaststellen van het jaarverslag 2016
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of zij kunnen instemmen met het
jaarverslag van 2016. De Ledenvergadering gaat akkoord met het jaarverslag
van 2016.
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Het vaststellen van de jaarrekening 2016
De penningmeester, Johan te Winkel, deelt mee dat de jaarrekening van 2016
ook vastgesteld dient te worden. De kascontrolecommissie, Dick van Groen en
Annette Nijveen hebben de kascontrole uitgevoerd. Dick van Groen brengt
verslag uit van de kascontrole. De kascontrolecommissie heeft de financiële
administratie en onderliggende documenten over het boekjaar 2016 bekeken
om een oordeel te kunnen vellen over het door de penningmeester opgestelde
financiële overzicht over 2016. De kascommissie is van mening dat de
administratie er zeer verzorgd uitziet. Dick van Groen bedankt Johan voor zijn
werk en vraagt de vergadering om het bestuur en de penningmeester
decharge te verlenen over het gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee
akkoord en de jaarrekening is daarmee vastgesteld.
De penningmeester bedankt de kascontrolecommissieleden en biedt Dick van
Groen en Annette Nijveen een kleine attentie aan voor de uitgevoerde
werkzaamheden.
De penningmeester deelt mee dat Dick Groen na 2 jaar aftreedt als
kascommissie lid. Annette Nijveen zal nog een jaar deelnemen aan de
kascontrolecommissie. Het is gebruikelijk om gelijk een nieuw kascommissielid
te benoemen. Het is de wijkraad niet gelukt om iemand te vinden voor deze
vergadering. De penningmeester vraagt of er iemand bereid is deze taak op
zich wil nemen. Er is geen gegadigde aanwezig in de vergadering. De
penningmeester vraagt de vergadering om het bestuur te machtigen voor het
benoemen van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. De vergadering
gaat akkoord. Na afloop van de vergadering heeft Sonja Kroeze zich
aangemeld als nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
In de jaarrekening staat een positief saldo van ongeveer € 17.000,- vermeld en
de wijkraad wil dit saldo graag in een bestemmingsreserve plaatsen voor het
starten van een project om de samenwerking met de bewoners te intensiveren,
dit is ook in het verlengde van wat de wethouder deze avond heeft verteld. De
penningmeester vraagt de vergadering om toestemming om het positieve saldo
hiervoor aan te wenden. De vergadering gaat akkoord.
Het vaststellen van de begroting 2017
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of zij kunnen instemmen met de
begroting van 2017. De Ledenvergadering gaat akkoord met de begroting voor
2017.
Het vaststellen van het jaarplan 2017
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of zij kunnen instemmen met het
jaarplan 2017. De Ledenvergadering gaat akkoord met het jaarplan 2017.
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De voorzitter deelt mee dat het bestuur
Remco
Linnenbank
officieel
wil
benoemen
als
bestuurslid
communicatie. De voorzitter vraagt of
de

Ledenvergadering akkoord gaat met deze benoeming. De Ledenvergadering
stemt hiermee in.
Afsluiting
De voorzitter geeft aan dat er zeer geanimeerde gesprekken zijn gevoerd deze
avond. Het is helaas niet mogelijk om hier nu een plenaire terugkoppeling te
geven, maar het bestuur gaat dit zeker oppakken.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen, ook namens de collega bestuursleden,
voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze geslaagde avond.
De voorzitter sluit het programma van deze avond om 21.40 uur en nodigt alle
aanwezigen uit om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en
een hapje.
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