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Wijkcafé Osseveld - Woudhuis 

De Algemene Ledenvergadering  
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkraad Osseveld-Woudhuis  
28 maart 2018 gehouden bij de ontmoetingsplek Talma Borgh. 
 
De voorzitter, Hermien Jacobs, opent het Wijkcafé om 20.00 uur en heet alle 
aanwezigen namens het bestuur van de wijkraad van harte welkom. Het Wijkcafé 
is een Algemene Ledenvergadering.  
 
De voorzitter neemt het programma van deze avond door. 
 
Programma: 
  

• een activiteit onder leiding van de secretaris Jaap van Brummen; 

• de gesprekstafels; 

• het officiële deel;  

• het informele deel, de afsluiting en gelegenheid tot napraten. 
 
De voorzitter, geeft het woord aan Jaap van Brummen. Jaap stelt zich voor en 
vertelt wat de bedoeling is. Jaap geeft aan dat hij vragen gaat stellen om activiteit, 
beweging te creëren bij de aanwezigen van de vergadering. 
 
De voorzitter bedankt Jaap van Brummen voor deze leuke activiteit en vertelt 
welke onderwerpen er besproken kunnen worden aan de verschillende 
gesprekstafels en nodigt de vergadering uit om aan een van de gesprekstafels 
plaats te nemen.  
 
De gesprekstafels: 
 
Er zijn gesprekstafels 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 de activiteiten en het jaarverslag van de 
wijkraad (om deze stukken uiteindelijk vast te stellen) o.l.v. Johan te 
Winkel, Hermien Jacobs, Remco Linnenbank en Jaap van Brummen. 

 
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 geeft Jaap van Brummen 
het woord aan de penningmeester, Johan te Winkel voor het officiële deel van 
de avond.  



 

 2 

 
 
 
 
 
Het officiële deel van de avond: 
 

Het vaststellen van de jaarrekening 2017 
Johan te Winkel deelt mee dat de Jaarrekening is opgesteld en dat de 
kascontrolecommissie, Annette Nijveen en Peter Ambagtsheer de kascontrole 
hebben uitgevoerd. Annette Nijveen brengt verslag uit van de kascontrole. De 
kascontrolecommissie heeft de financiële administratie en onderliggende 
documenten over het boekjaar 2017 bekeken om een oordeel te kunnen vellen 
over het door de penningmeester opgestelde financiële overzicht over 2017. De 
kascommissie is van mening dat de administratie correct verwerkt is. Annette 
merkt op dat ze wel 2 posten willen melden die zij in verhouding aan de hoge 
kant vinden. Dit betreft de kosten voor het onderzoek door Stroom8 inzake 
participatie in de wijk en de kosten voor de georganiseerde vrijwilligersavond die 
samen ruim € 15.000 bedragen en de kascontrolecommissie vraagt het bestuur 
om een toelichting te geven.  
 
Johan te Winkel geeft een toelichting op de 2 genoemde posten. Het bestuur 
heeft om meer inzicht te krijgen in de wijk onderzoek laten uitvoeren en advies 
gevraagd van een deskundige. De deskundige heeft ook geadviseerd om en 
vrijwilligersavond te organiseren en de organisatie hiervan heeft het bestuur ook 
uitbesteed. Er is voor de eerste keer een vrijwilligersavond georganiseerd. Er 
zijn daarvoor ook reserves aanwezig die door de gemeente zijn goedgekeurd. 
De wijkraad staat achter deze beslissingen en het heeft veel nieuw inzichten en 
contacten opgeleverd. 
 
John van de Berg geeft aan dat hij het persoonlijk niet te veel vindt om € 100,- 
tot € 150 per jaar te besteden aan een vrijwilliger die zich het hele haar inzet voor 
de gemeenschap. 
 
Annette Nijveen geeft aan dat de kascontrolecommissie het een groot bedrag 
vindt omdat het 22% is van het budget dat de wijkraad ontvangt van de gemeente.  
 
Johan te Winkel geeft aan dat er voor de eerste keer een vrijwilligersavond is 
georganiseerd en dat er reserves aanwezig zijn, maar dat deze niet nodig waren. 
Het is verder aan de gemeente om de Jaarrekening 2017 goed te keuren.    
 
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor het feit dat zij niet alleen 
hebben gekeken naar rechtmatigheid, maar ook naar doelmatigheid. De 
voorzitter geeft aan dat in 2016 een van de speerpunten was om meer op te 
halen uit de wijk, wat leeft er en wat speelt er in de wijk. Waar willen we aan gaan 
werken met elkaar en dit kan het bestuur van de wijkraad niet alleen en daarom 
is er in 2017 het project gestart en is er advies van een deskundige ingehuurd 
en is het bestuur er zich van bewust geworden dat er ontzettend veel 
vrijwilligerswerk wordt gedaan in de wijk. De wijkraad heeft de wens om samen 
met de bewoners van de wijk meer te kunnen bereiken en heeft er bewust voor  
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gekozen om de vrijwilligers een keer in het zonnetje te zetten. Het bestuur staat 
achter deze keuze en vindt het de kosten zeker waard.  
 
Johan te Winkel vraagt de vergadering of de Jaarrekening 2017 kan worden 
vastgesteld. De vergadering gaat hiermee akkoord en de jaarrekening is 
daarmee vastgesteld. Johan te Winkel bedankt de kascontrolecommissieleden 
en biedt de leden een kleine attentie aan voor de uitgevoerde werkzaamheden. 
 
Johan te Winkel deelt mee dat Annette Nijveen na 2 jaar aftreedt als 
kascommissie lid. Peter Ambagtsheer zal nog een jaar deelnemen aan de 
kascontrolecommissie. Het is gebruikelijk om gelijk een nieuw kascommissielid 
te benoemen. Het is de wijkraad nog niet gelukt om iemand te vinden voor deze 
vergadering. Johan te Winkel vraagt of er iemand bereid is deze taak op zich wil 
nemen. Er is geen gegadigde aanwezig in de vergadering. Johan te Winkel 
vraagt de vergadering om het bestuur te machtigen voor het benoemen van een 
nieuw lid voor de kascontrolecommissie voor 2018 en 2019. De vergadering gaat 
akkoord.  
 
In de jaarrekening staat een positief saldo van ongeveer € 2.440, - vermeld en 
de wijkraad wil dit saldo graag in een bestemmingsreserve plaatsen voor het 
starten van een project om de samenwerking met wijkbewoners te intensiveren.  
 
Johan te Winkel vraagt de vergadering om toestemming om het positieve saldo 
hiervoor aan te wenden. De vergadering gaat akkoord. 
 
Het vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2017  
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of zij kunnen instemmen met de 
verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering van 2017. De 
Ledenvergadering gaat akkoord en het verslag is daarmee vastgesteld met dank 
aan de notulist.  
 
Het vaststellen van het jaarverslag 2017 
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of zij kunnen instemmen met het 
jaarverslag van 2017. De Ledenvergadering gaat akkoord met het jaarverslag 
van 2017. 
 
Het vaststellen van de begroting 2018  
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of zij kunnen instemmen met de 
begroting van 2018. De Ledenvergadering gaat akkoord met de begroting voor 
2018. 
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Het vaststellen van het jaarplan 2018  
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of zij kunnen instemmen met het 
jaarplan 2018. De Ledenvergadering gaat akkoord met het jaarplan 2018. 
 
De voorzitter deelt mee dat er een wisseling van de wacht plaats vindt. In oktober 
2017 is Marlies de Keijzer tot het bestuur toegetreden, maar wegens ziekte kan 
zij dit helaas niet voortzetten. De voorzitter stelt voor dat Jaap van Brummen 
vanaf 1 oktober 2017 wordt benoemd als secretaris en de Frank Verhofstad per 
1 april 2018 als penningmeester. 
 
De voorzitter vraagt of de Ledenvergadering akkoord gaat met deze 
benoemingen. De Ledenvergadering stemt hiermee in.  
 
De voorzitter deelt mee dat er ook een aantal bestuursleden aftreden. 
Johan te Winkel is 5 jaar penningmeester geweest. De voorzitter bedankt hem 
voor de fijne samenwerking en zijn inzet. Johan te Winkel blijft nog een kwartaal 
als algemeen bestuurslid om Frank Verhofstad te ondersteunen. 
Willem Bonestro is bijna 6 jaar bestuurslid met de portefeuille Ruimtelijk 
Ordening geweest. De voorzitter bedankt Willem Bonestro voor zijn inzet en de 
fijne samenwerking.  
De voorzitter deelt mee dat zij ook stopt na 6 jaar te hebben deelgenomen aan 
het bestuur van de wijkraad en met veel plezier voorzitter is geweest. De 
voorzitter draagt het stokje over aan Remco Linnenbank die per 1 april 2018 de 
functie van voorzitter overneemt. Remco Linnenbank bedankt Hermien Jacobs 
voor haar inzet.  
 
Afsluiting 
De voorzitter, Remco Linnenbank bedankt de aanwezigen voor hun komst en 
inbreng en sluit het programma van deze avond om 22.00 uur en nodigt alle 
aanwezigen uit om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en 
een hapje.  
 
 


