Jaarverslag 2019 – 2020
Wij hebben ook dit jaar weer diverse dingen georganiseerd voor alle doelgroepen. We zijn dit jaar
verdergegaan op de ingeslagen weg op het gebied van planning en uitvoering van onderwerpen.
Een overzicht van het afgelopen jaar:
• Jaarvergadering.
De jaarvergadering werd gehouden op 17 april 2019 waarop, incl. bestuur, 28 personen waren
afgekomen.
• IJsbaan.
De zijkanten van de ijsbaan zijn verschillende malen gemaaid. De ijsbaan is door heel veel jeugd en
groepen gebruikt voor een heerlijk potje voetbal. De doelen bewijzen hun dienst. Ook tijdens de
Koningsdag is de ijsbaan weer gebruikt en stonden er uiteindelijk ongeveer 700 mensen te genieten
van de activiteiten. De 4 nieuwe doelen bevallen goed. In de winter hebben we de doelen en
picknicktafels van de ijsbaan gehaald en opgeslagen achter de Deel. In maart 2020 hebben we deze
weer teruggeplaatst op de ijsbaan.
Tijdens de schoolweken werden er ook dit jaar weer verschillende gymlessen en andere
schoolactiviteiten op het veld gehouden.
Tijdens Heerhugowaard Live in september heeft de organisatie met overmacht te maken gehad qua
weer. Hierdoor is de ijsbaan kapotgereden tijdens het opruimen. Wij hebben hierna een schouw
gedaan van de schade. Hieruit bleek dat de schade op dat moment niet door ons hersteld kon
worden aangezien er geen materieel het terrein op kon. Advies was om te wachten tot na de winter.
Hierop hebben we de situatie en verantwoordelijkheid naar de gemeente gelegd. Deze heeft de
ijsbaan in het voorjaar van 2020 hersteld.
• Speeltuin.
De gemeente heeft 1 vaste picknickbank en 4 losse bankjes zonder rugleuning (langs de ijsbaan)
geplaatst. Deze bankjes vervangen alle andere, oude bankjes.
De wegverlichting welke ter hoogte staat van de hoofdingang van de ijsbaan is verplaatst en binnen
de hekken terug gezet zodat de lantaarns weer in 1 lijn met elkaar staan. Aan deze nieuwe lantaarn
zit een lichtarm zodat de speeltuin ook voor een gedeelte verlicht is.
• Jeu de boules banen.
De jeu de boules banen werden weer door diverse verenigingen en Kruizenaren regelmatig gebruikt.
• Hekwerk, sloten en sleutels.
Alle sloten zijn veranderd (zowel toegangspoort als de elektrakast). De Wijkvereniging heeft 1 sleutel
van de grote toegangspoort en elektrakast. Deze is af te halen (in bruikleen) bij Karina. De gemeente
heeft i.v.m. de wijziging naar evenemententerrein ook de elektra (waaronder krachtstroom)
aangepast.
• Wijzigingen beheer.
Het beheer van de ijsbaan is grotendeels overgegaan naar de gemeente, dit n.a.v. de getekende
overeenkomst van voorjaar 2019.
• Evenemententerrein en vergunningenprocedure.
We werken samen met de gemeente. De gemeente verzorgt de evenementenaanvraag en vergunning. Wij verzorgen de gebruikersovereenkomst en de sleutels.

• KGT.
In juni heeft het KGT weer plaatsgevonden. In overleg met het Oranjecomité is het katknuppelen op
Koningsdag verplaatst naar de andere kant van het veld waardoor het speelveld in een betere
conditie blijft voor het KGT. Met veel enthousiasme is er door de deelnemers gespeeld.
• Kermis.
Deze heeft afgelopen juli plaats gevonden op het terrein van Cirkus. Wij hebben deze wederom
ondersteund d.m.v. een sponsorbedrag. Alle leerlingen van de Familieschool hebben een kortingsbon
ontvangen voor een attractie i.c.m. de spelletjesmiddag van Cirkus.
• Kruizer Burendag.
In samenwerking met het bestuur van de Deel hebben we dit in september 2019 voor de derde keer
georganiseerd. Op zaterdag namen ongeveer 40 mensen deel aan het klootschieten wat we in het
Waarderhout hadden georganiseerd. De afsluitende barbecue was erg in trek en werd bezocht door
ongeveer 90 mensen wat een gezellige avond opleverde. Wij hebben vele enthousiaste reacties
mogen ontvangen. Tijdens de evaluatie hebben wij ons afgevraagd wat de toegevoegde waarde is
van deze activiteit in september. Wij merken dat er in deze periode al veel wordt georganiseerd (o.a.
HHW Live op de ijsbaan) en een groot deel van het aantal deelnemers bestaat uit bestuursleden en
hun gezinsleden. Hierop is besloten te stoppen met de Kruizer Burendag.
• Disco-avonden.
Op vrijdag 11 oktober en vrijdag 28 februari hebben wij de jaarlijkse discoavonden georganiseerd
voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. We mogen wel stellen dat deze goed
worden bezocht. Het was ook dit jaar weer een succes. De kinderen vonden het erg leuk met de
muziek van DJ LUCK. Ook de spellen die we tijdens deze avond organiseren, worden erg
gewaardeerd. De opkomst was tijdens beide avonden erg groot, ongeveer 100 kinderen in oktober
en 110 in februari. Beide avonden hadden we een bepaald thema waarop we de aankleding en
gadgets hadden aangepast.
• Sinterklaasfeest.
De intocht was afgelopen jaar op zondag 24 november. Evenals andere jaren was dit een groot
succes. Tijdens deze middag hebben we weer een duidelijke verhaallijn gevolgd, enkele kleurplaten
beloond met een prijsje en vooral ook lekker gezongen en gedanst met de Pieten. De hoofdactiviteit
was het versieren van een taaitaai-pop. Dit vonden de kinderen een prachtige activiteit. Er waren dit
jaar veel kinderen aanwezig, ongeveer 80. De kinderen waren jonger (t/m groep 5) dan andere jaren.
Het was in de Deel een gezellige boel.
• NK Ringsteken te water.
Op 28 december heeft de derde editie plaatsgevonden. Het was prachtig weer, een volle ijsbaan en
voldoende animo. Tijdens deze activiteit gingen 15 teams de strijd met elkaar aan. In totaal was er
toch weer zo’n 130 man op de been en werd het een heel gezellige middag.
• Whatsapp Buurtpreventie (WABP).
De WABP is verder ontwikkeld. Er hebben zich steeds meer bewoners van ’t Kruis aangemeld. Er zijn
enerzijds
een aantal serieuze meldingen doorgestuurd binnen de 4 subgroepen en anderzijds binnen de hele
WABP.
• Overdracht penningmeester
Petrick heeft zijn taken als penningmeester overgedragen aan Frank. Frank is de nieuwe
penningmeester en Petrick gaat door als algemeen bestuurslid.

• Automatische incasso.
Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen om het lidmaatschap contributie van
2020 over te laten gaan in een automatische incasso.
• Sponsoractiviteiten.
De Wijkvereniging heeft in 2019 meegedaan aan de fietstocht van stichting NUT. Daarnaast hebben
we door deelname aan de RABO Clubkas actie een mooi bedrag ontvangen van €1.140,05. We willen
dit bedrag verder investeren in de voorzieningen op/rondom de ijsbaan.
• N.a.v. de jaarvergadering 2018 – 2019.
Tijdens de jaarvergadering is er gestemd over de verschillende voorstellen. We zijn aan de slag
gegaan met:
• bijenhotel bij de ijsbaan, 6 stemmen; Carolien
• voetpad op de dijk rondom de ijsbaan, 2 stemmen; conclusie was dat dit niet noodzakelijk was
en geen meerwaarde aangezien er geen sporttoestellen geplaatst mogen worden.
• outdoor fitness apparaat in de speeltuin, 12 stemmen; na onderzoek over mogelijkheden bleek
dat deze niet, zonder begeleiding, in de openbare ruimte mogen worden geplaatst. Kinderen
mogen tot een bepaalde leeftijd geen gebruik maken van deze apparaten.
• kabelbaan bij de speeltuin, 20 stemmen; ruimte in de speeltuin of op de dijk bleek
onvoldoende te zijn waardoor de kabelbaan op de ijsbaan zou komen te staan. Dit is onwenselijk
i.v.m. andere activiteiten.
• skeelerbaan in buitenste ring van de ijsbaan, 10 stemmen; na uitgebreid onderzoek bleken de
kosten enorm hoog te worden. Hier moesten dan extra sponsoren voor worden gezocht. De
onderhoudskosten per jaar waren ook hoog. Het is voor ons geen doel om een skeelerbaan te
exploiteren. We hebben de plannen niet verder doorgezet.
• verlichting aanleggen in de speeltuin, 20 stemmen; de gemeente is eigenaar van de speeltuin
en heeft de verlichting aangepast waardoor de speeltuin nu verlicht is.
Door de overgang van het beheer en onderhoud naar de gemeente vonden wij het geen verstandige
keuze om te gaan investeren in de ijsbaan. Daardoor hebben we de verdere plannen niet doorgezet.
We hebben ervoor gekozen om de kermis te sponsoren d.m.v. een eenmalige schenking van € 4.000,
- en daarnaast een lening te geven van € 6.000, - (zonder rente). Deze lening moet kort na de kermis
weer terugbetaald worden aan de Wijkvereniging.
Tenslotte willen we nog steeds de Koek en Zopie kar verder opknappen waar een investering voor
nodig is.
• Aansprakelijkheid tijdens activiteiten.
Wij hebben een informatieavond bijgewoond bij de gemeente over dit onderwerp. Daaruit is
gebleken dat we als bestuur goed zijn verzekerd in geval van calamiteiten.
• Verkeersveiligheid ’t Kruis en parkeerproblematiek Familieschool.
Na De aanpassingen van het voetpad bij de aldi en de geschilderde tegels van de kinderen van de
familieschool is het stil gebleven vanuit school. De Schooldirectie vind het erg vervelend dat de
bewoners er last van hebben maar vinden het een probleem van de gemeente en vinden dat die het
op moeten pakken.
Tijdens de breng en haal tijden mogen de auto’s niet geparkeerd worden op de Jan Glijnisweg, de
boa’s controleren hier veelste kort op waardoor mensen zich er niet aan houden.
• IJsperiode.
Helaas is het ons dit jaar niet gelukt om een mooie ijsvloer te realiseren. Volgend jaar nieuwe kansen.
•

Start eerste Coronaperiode

In maart 2019 gingen de basisscholen dicht, wat een opmaat was voor verdere maatregelen. Wij
hebben per direct onze activiteiten opgeschort waardoor er ook geen jaarvergadering 2019-2020 is
gepland en uitgevoerd.
Tot zover ons jaarverslag 2019-2020

