Notulen jaarvergadering 2018 – 2019, 17-04-2019
Om 20.00 uur gestart met 20 personen (excl. bestuur). Bestuur (8 personen) aanwezig.
1. Opening en vaststellen agenda.
Nick opent om 20.00 uur de jaarvergadering en heet alle 20 gekomen leden welkom.
2. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering.
De notulen van jaarvergadering 2017 – 2018 zijn vastgesteld en goedgekeurd door de leden. Deze wordt
geplaatst op de website.
Per abuis zijn de notulen van vorig jaar niet meegestuurd met de agenda, dit was echter wel gevraagd.
3. Jaarverslag 2018 – 2019.
Deze is voorgelezen aan de leden.
4. Verslag penningmeester.
Petrick heeft het financiële jaarverslag toegelicht.
5. Kascontrole en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Koen Beemsterboer en Aad Oudhuis hebben de kascontrole met Petrick gedaan, waarvoor dank. Er is door hen
goedkeuring verleend over de financiën in het afgelopen jaar.
Voor komend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit Aad Oudhuis en Cindy Munster-Brekelmans. Mart Kuiper
heeft zich als reserve beschikbaar gesteld.
De aanwezige leden hebben decharge verleend aan het bestuur.
6. Samenstelling bestuur.
Johan Beers treedt af als lid en plaatsvervangend voorzitter. Johan is herkozen door de aanwezigen. Karina
Weel treedt af als secretaris. Beiden worden unaniem herkozen voor de komende 3 jaar. Wij zijn ontzettend blij
dat jullie bij ons willen blijven.
Petrick heeft aangegeven dat hij waarschijnlijk een dezer jaren af zal treden als penningmeester. Frank is de
beoogde nieuwe penningmeester en vervult daarom nu al, samen met Petrick, deze taak.
7. Vooruitzicht / plannen voor 2018 – 2019 en vragen aan de leden.
-- Voortzetting kermis ’t Kruis; leden geven aan dat de kermis moet blijven. Voorstel is om te gaan werken met
een kermis commissie (o.a. Niels Jonker, Jeroen Blom, Johan Blokker, Cirkus en afgevaardigde Wijkvereniging).
De leden stemmen hiermee in. Tip: bij een terugkomend evenement kan je een 5 jarige privilége aanvragen bij de
gemeente. Wellicht interessant voor de kermis exploitant.
-- Investeren in…….
Er worden een aantal opties genoemd en verder toegelicht. M.b.t. de Koek en zopie kar worden als suggestie
genoemd om een bouwkeet (prefab) aan te schaffen daar mee aan de slag te gaan. Daarnaast wordt
aangegeven dat er in HHW een DJ-wagen beschikbaar is, welke niet in de winterperiode wordt gebruikt.
Misschien is huren dan een beter idee dan zelf kopen.
Hierna wordt er over de onderstaande voorstellen gestemd:
• bijenhotel bij de ijsbaan, 6 stemmen;
• voetpad op de dijk rondom de ijsbaan, 2 stemmen;
• outdoor fitness apparaat in de speeltuin, 12 stemmen;
• kabelbaan bij de speeltuin, 20 stemmen;
• koek en zopie kar kopen; 0 stemmen;
• skeelerbaan in buitenste ring van de ijsbaan, 10 stemmen;
• verlichting aanleggen in de speeltuin, 20 stemmen.
In het aankomende jaar gaan we als eerste aan de slag met de voorstellen die de meeste stemmen hebben
gekregen.

-- Overstap naar automatische incasso: de incasso automatisch gaan verzorgen kost €300,-. Deze investering is
eenmalig en daarna is er een onderhoudscontract voor de updates van het programma. Dit gaat van start in
2020.
8. Mededelingen van het bestuur.
Gonda geeft een korte toelichting over de huidige stand van zaken m.b.t. de verkeerssituatie en
parkeerproblematiek. De werkgroep en de Wijkvereniging zitten de gemeente achter de broek aan om de situatie
af te gaan ronden. Er wordt te vaak een radiostilte ervaren en er zijn dingen nog niet af. Enkele leden geven nog
een paar situaties aan die meegenomen worden door Gonda.
Leden worden door Monique gevraagd om te gaan stemmen voor de RABO Clubkascampagne.
9. Rondvraag en sluiting.
Caroline Klaver: 15 juni is de fietstocht. Wie fietst er mee?
Bianca van Rijssel: wordt de Jan Glijnisweg afgesloten tijdens de muziekevenementen?
Antwoord: Volgens de organisatoren zal dit niet gebeuren i.v.m. de Veiligheidsregio.
Verzoek is om de laatste info hierover t.z.t. aan de Wijkvereniging te communiceren zodat de buurtbewoners en
leden kunnen worden geïnformeerd.
Remco de Boer geeft aan dat er naar alle waarschijnlijkheid voor het HHW live en de Zomertoer krachtstroom is
aangelegd door de gemeente. Volg horeca Heerhugowaard op facebook voor alle info
Piet Beers: Is het mogelijk om een paar jeu de boules banen erbij te maken, op het gras?
Antwoord: Banen worden niet aangelegd i.v.m. ijsbaan en algemeen gebruik. Wel kan je er zelf een baan op
maken m.b.v. lint en dat na afloop weer verwijderen.
Loek Pepping: verkeersveiligheid, de max. snelheid ligt op de Jan Glijnisweg te hoog, ook de gemeente
vrachtwagens met combinatie rijden te hard.
Antwoord: In ieder geval zelf als burger aangeven bij de gemeente (website of telefonisch). Ook Gonda zal het
meenemen in haar overleg met de gemeente over de verkeersveiligheid.
Nico Blom: het nieuwe zebrapad bij school is niet te doen met een rolstoel, wij kunnen daar niet oversteken met
de rolstoel van onze kleindochter, ook invalide karretjes kunnen er niet overheen.
Antwoord: In ieder geval zelf als burger aangeven bij de gemeente (website of telefonisch). Ook Gonda zal het
meenemen in haar overleg met de gemeente over de verkeersveiligheid.
Nick bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 21.40 uur de vergadering.

