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Agenda en vergaderstukken 

voor de Algemene ledenvergadering 

op  

donderdag 23 maart 2017 

in het Trefpunt 

Beijumerweg 17 

        

Aanvang 19.45 uur 

Zaal open 19.30 uur, de koffie staat klaar. 

Sluiting omstreeks 21.00 uur                                       

Na de sluiting is er nog gelegenheid voor een 
 hapje en drankje 

* 

Een ieder is van harte welkom! 

   Algemene 
Ledenvergadering 
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Agendapunt 1 
 
Opening, welkom en vaststelling  statutaire geldigheid van de ALV. 
 
 

Agendapunt 2 
 
Agenda Algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2017 
  

1. Opening, vaststelling geldigheid vergadering  

2. Agendavaststelling 

 3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 

 4. Vaststelling verslag ledenvergadering op 29 september 2016  

5. Vaststelling Inhoudelijk jaarverslag 2016  

6. Vaststelling financieel verslag 2015  

 Toelichting + Jaarrekening 2016  

 Balans per 31-12-2016  

 Bevindingen kascontrolecommissie  

7. Verslag kascommissie 

8. Voortgangsrapportage voorjaar 2016  

9. Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld  

10. Rondvraag  

11. Sluiting  

Toelichting op de agenda.  

 Bij agendapunt 1.  

Op basis van de presentielijst wordt vastgesteld hoeveel leden aanwezig zijn. Bij meer dan 10% is de 

vergadering altijd rechtsgeldig, bij minder niet. Dan wordt onderstaande passage uit de statuten 

gevolgd en moet minimaal 2/3e van de wel aanwezige leden voor doorgaan van de vergadering 

stemmen. Wordt dit percentage niet gehaald dan zal er een nieuwe vergadering uitgeschreven 

moeten worden  

 Artikel 17 lid 8 van de Statuten betreffende geldigheid ledenvergaderingen: Een besluit van de 

Algemene Ledenvergadering kan worden genomen indien tenminste een/tiende deel van het aantal 

stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is tenzij de aanwezige leden 

met twee/derde meerderheid van de stemmen anders beslissen.  

Agendapunt 3   

 Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 
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Agendapunt 4   

 

Verslag van de algemene ledenvergadering Bewonersorganisatie Beijum   

Datum:   29 september 2016 

Aanwezig:    13 leden 

Afwezig m.k.g:                    3 leden 

Verslag:   Janny Atema, secretaris Bewonersorganisatie Beijum 

1. Opening / vaststellen agenda 

- Rein van de Velde, voorzitter van de Bewonersorganisatie Beijum, opent de vergadering en 

heet de aanwezigen hartelijk welkom. Gezien het aantal aanwezige leden is de vergadering 

statutair niet geldig. Volgens de statuten wordt de leden gevraagd of de vergadering door 

kan gaan. De leden besluiten unaniem voor het doorgaan van de vergadering. 

- De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen van het bestuur 

- Naomi Rumaloine en Rein van der Velde hebben besloten hun resterende zittingstermijn van 

1,5 jaar vol te maken. Ze zijn tot hun besluit gekomen omdat de bewonersorganisatie bezig is 

een nieuwe koers in te slaan en nog volop in ontwikkeling is. De andere 3 bestuursleden zijn 

nog maar een half jaar in functie en bezig zich in te werken.  

Het besluit wordt door de leden unaniem ondersteund.  

 

3. Vaststellen verslag ALV 30 maart 2016 

- Het verslag wordt vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag 

- 1: In wijkmedia wordt wel beweerd dat de vergadering statutair niet geldig zou zijn. Dat is 

pertinent onjuist. Op 30 maart hebben de leden unaniem gestemd voor het doorgaan van de 

vergadering omdat het aantal aanwezige leden volgens het quorum niet aanwezig was.  

- 7: Voor aanvang van de vergadering was het (getekende) verslag van de kascommissie 

inzichtbaar voor de leden. Het was bij de vergaderstukken gevoegd. 

Idee: Om misverstanden te voorkomen is het goed om dergelijke zaken duidelijk op de site 

aan te geven.  

 

4. Voortgangsrapportage maart – september 2016 

Naar aanleiding van de voortgangsrapportage 

- 5: Wat is de rol van de bewonersorganisatie bij de heerdenaanpak nog nu het NLA er niet 

meer is?  

De bewonersorganisatie is er vanuit het convenant indirect bij betrokken. 

Afspraak: Nadenken over de rol die de bewonersorganisatie daar in wil spelen. 

- 8: Er wordt gevraagd of er door de heerden gebruik is gemaakt van de subsidie die de 

Bewonersorganisatie beschikbaar heeft gesteld.  
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Er zijn 5 aanvragen binnengekomen waarvan er 2 zijn gehonoreerd. De andere 3 hadden al 

subsidie gekregen van het Oranjefonds. De subsidie was bedoeld voor heerden die geen 

subsidie van andere organisaties gehad hebben.    

 

5. Vaststellen Missie en Visie Bewonersorganisatie Beijum 

- Er volgt een discussie over de missie en visie en de rol van de bewonersorganisatie.  

Wijk overstijgende zaken moeten behouden blijven maar er moet veel aandacht zijn voor 

sociale cohesie en samenwerking in de wijk met andere stakeholders zoals bijvoorbeeld Bij 

Bosschard, Sociale Long, WIJ Beijum etc. Inhaken op het wijkgebeuren en 

bewonersinitiatieven stimuleren en indien nodig adviseren en faciliteren. In de begroting is 

ook ruimte voor diverse activiteiten opgenomen.  

- Het bestuur wordt geadviseerd om naar buiten toe te laten zien dat je meedoet / 

samenwerkt met diverse organisaties of projecten in de wijk.  

Vanuit de leden wordt opgemerkt dat er veel geld beschikbaar is voor de Sociale Long. Gaat 

dit ten koste van het budget van de bewonersorganisatie? Dit is vooralsnog niet gebleken. 

Volgende week is er een bijeenkomst in het Dok voor de bewonersorganisaties met de 

wijkwethouder en de gemeente over het gebiedsprogramma voor de noordoostelijke 

stadswijken. De bewonersorganisatie gaat vragen hoe de gemeente de rol van 

bewonersorganisaties in de toekomst ziet in relatie met andere wijkinitiatieven zoals de 

Sociale Long en Golvend Lewenborg.  

- In de Missie en Visie wordt niet gerept over de aardbevingsproblemathiek.  

Idee: Een werkgroep aardbevingen instellen? 

- De werkgroep Groen en Grijs heeft ook problemen voldoende mensen te activeren om 

bepaalde projecten op te pakken. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de werkgroep 

wordt gekeken voor welke specifieke projecten er mensen nodig zijn.  

- De werkgroep Verkeer is op dit moment slapende en heeft nog maar 1 lid. Het idee is om 

deze werkgroep aan te laten haken bij de werkgroep Groen en Grijs.  

- De Missie en Visie wordt door de leden goedgekeurd. Het is wel zaak om regelmatig te 

evalueren en waar nodig bij te stellen.  

 

6. Vaststellen begroting 2017 

- De leden vinden het fijn dat er extra geld begroot  is voor sociale projecten. 

- Er is tevens meer begroot voor de Nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat deze 4 a 5 keer per 

jaar verschijnt. Als er organisaties aan willen haken kan dat. De Nieuwsbrief zal via de 

postmailing ook naar Beijumnieuws en lijn 6 gestuurd worden.   

- Bij het tot stand komen van de begroting is uitgegaan van de huidige situatie, huisvesting bij 

WIJ Beijum 

- De begroting wordt door de leden goedgekeurd.  

 

7. Rondvraag  

- Er wordt opgemerkt dat het groenbeleid van de gemeente slecht is. Op mails naar de 

gemeente komt geen reactie. Daarom is tijdens de laatste vergadering van de werkgroep 

Groen en Grijs afgesproken dat een aantal mensen regelmatig rondfiets om een wijkschouw 

te houden.  

- Jovanni Olieberg wil rond de kerst wat organiseren om jongeren iets voor ouderen te laten 

doen.  
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- De rol  van WIJ is nog niet geheel duidelijk. De indruk bestaat dat zij activiteiten naar zich toe 

trekken die onder de buurthuizen vallen en andere stakeholders vallen.  

 

8. Sluiting 

- Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wordt onder het genot 

van een drankje nog wat nagepraat.  
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Agendapunt 5                                                                                                 Jaarverslag 

 

Het jaar 2016 in vogelvlucht. 

Het jaar 2016 is begonnen met het uitbrengen van een nieuwsbrief, BOBNIEUWS. Het streven om dit 

een keer per kwartaal te doen is helaas niet haalbaar gebleken. In de zomer is een extra nieuwsbrief 

richting de leden gegaan over de stand van zaken anno 2016 en de verhuizing van de 

Bewonersorganisatie van de Wegwijzer naar het pand van Wij Beijum aan de Isebrandtsheerd. De 

eerstvolgende Nieuwsbrief is in november uitgekomen. Door omstandigheden heeft de bezorging 

pas begin december plaatsgevonden.  

Verhuizing Bewonersorganisatie naar het WIJ pand 

In juli 2016 heeft de bewonersorganisatie zijn intrek genomen in het WIJ pand aan de 

Isebrandtsheerd. In september zijn wij weer begonnen met een inloopochtend, dit op de dinsdag van 

10.00 – 12.00 uur. Afgezien van de minimale aanloop (heeft ook zijn tijd nodig) werpt het aanwezig 

zijn wel zijn vruchten af. De communicatie met de daar gevestigde organisaties is sterk verbeterd. 

Ook de lijn met de stadsdeelcoördinator is korter, hij is ook regelmatig in het pand. De overleglijnen 

zijn erg kort. De wekelijkse aanwezigheid op de dinsdagochtend is daar zeker debet aan.  

Gerrit Krolbruggen 

De Groninger gemeenteraad heeft aangegeven welke variant uit de voorafgaande studies de huidige 
trage en onbetrouwbare Gerrit Krolbrug moet vervangen; het autoverkeer blijft, maar de 
verkeersstromen worden beter gescheiden. 

Daarnaast wordt de beweegbare brug hoger zodat hij minder vaak open hoeft. Ook nu komen er 
twee vaste bruggen naast, flink hoger dan de huidige: 9 meter. De werkzaamheden voor vervanging 
moeten in 2019 beginnen. 

Hoewel de gemeente samen met Rijkswaterstaat al een voorkeursvariant heeft opgesteld voor de 

vervanging van de Gerrit Krolbruggen is de definitieve besluitvorming uitgesteld. In de gemeenteraad 

is namelijk op 29 juni 2016 een motie van GroenLinks aangenomen waardoor in het onderzoek naar 

de varianten voor de herinrichting van de Korreweg tenminste één variant met voor autoverkeer 

afgesloten Gerrit Krolbrug wordt meegenomen. Onder andere de BOB en de BHS zouden graag een 

dergelijke afsluiting zien, zodat gevaarlijke situaties door conflicterende verkeersstromen vermeden 

worden. Andere partijen, zoals de ondernemers aan de Ulgersmaweg, zijn tegen. 

Daarnaast is het toch zo dat men tracht de financiën en uitvoering van de plannen vanuit de 

Provincie en de Gemeente te stroomlijnen. 

Gebiedsprogramma stadsdeel Oost 

In oktober is een bijeenkomst geweest in het Dok in Lewenborg over het Gebiedsprogramma Oost 

samen met bewonersorganisaties die deel uitmaken van stadsdeel Oost en Golvend Lewenborg, 

ontstaan uit betrokken en actieve bewoners die deel hebben uitgemaakt van het NLA team 

Lewenborg. In de nieuwsbrief van november is een samenvatting van het programma met vooral de 

onderwerpen die Beijum aangaan gepubliceerd.  
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Heerdenaanpak 

In november zijn de nieuwe plannen in het kader van de heerdenaanpak van de Atensheerd 

gepresenteerd. Al deze plannen zijn gebaseerd op de inbreng van de bewoners over de verbetering 

van de woonomgeving. De bewoners konden o.a. kiezen welke muurschildering op de gevel boven 

Lidl komt en op een van de muren op een binnenplein. De bewonersorganisatie is hier zijdelings bij 

betrokken. 

Speelplekkenplan Beijum 

Vanuit de gemeente wil men de speelplekken in Beijum inkrimpen, dit in verband met de vergrijzing 

in de wijk maar ook uit financiële overweging. Er is minder geld beschikbaar.  

Samen met het WIJ-team en de Sociale Long en enkele wijkbewoners heeft het bestuur bijgedragen 

aan de voorbereiding van de te houden bijeenkomsten in februari 2017 over de speelplekken in 

Beijum. De wijkbewoners kunnen dan hun visie over de speelplekken kenbaar maken. 

Accommodatiebeleid 

Door verschuivingen/herplaatsing van ambtenaren binnen de gemeente heeft het 

accommodatiebeleid nu een nieuwe projectleider, Arda Kleinsma, voorheen werkzaam bij de 

concerndirectie. Ze heeft met een paar leden van het bestuur een onderhoud gehad over 

ideeën/plannen die er vanuit de BOB geopperd zijn voor de panden die leeg komen te staan bij de 

realisatie van het geplande Derdengebouw. In het eerste kwartaal 2017 zal er een overleg met 

andere organisaties en betrokkenen in de wijk plaats vinden over verdere invulling van deze en de 

leeg te komen accommodaties, inclusief de Expeditie. 

Coöperatieve wijkraad 

Het bestuur is tijdens een overleg met Ruud van Erp en Liesbeth van de Wetering gevraagd of de 

invoering van een coöperatieve wijkraad op een korte termijn een haalbare zaak is. Dit als pilot. Het 

bestuur is van mening dat de gemeente te hard van stapel loopt met haar plannen. Het speerpunt 

bewoners initiatieven is nog nauwelijks geland bij de wijkbewoners. Er is veel onduidelijkheid over de 

rol van de diverse organisaties binnen de wijk en o.i. daardoor te vroeg om nu met de coöperatieve 

wijkraad op de proppen te komen. Er zou eerst een betere en duidelijkere afstemming moeten 

komen tussen de verschillende organisaties maar ook betere communicatie vanuit de gemeente. Dit 

heeft zijn tijd nodig. Voor Beijum is het nu nog een brug te ver om met het experiment te beginnen.  

Activiteiten, ontmoeting en sociale cohesie 

Gaande het jaar heeft de bewonersorganisatie aan diverse heerd- en wijkprojecten financiële en 

fysieke ondersteuning toegezegd. Buiten de jaarlijkse subsidie aan heerden, dit waren er drie en zijn 

er nu vier en het Jongerenfestival van het Jeugdteam Beijum om hebben we mede dankzij de extra 

gelden die vrijgekomen zijn vanuit de verhuizing ook andere activiteiten kunnen ondersteunen en 

promoten. 

In juli was dit het Seniorenontbijt, in september Burendag 2016, in november de milieustraat 

Froukemaheerd en in december de kerstpakketten actie van de Sociale Long en de oliebollen 

koffieochtend in samenwerking met Humanitas en de Bron. 
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Website en social media   

Het aantal bezoekers van de website is 2016 praktisch gelijk gebleven aan 2015. Het aantal 

pageviews is in verhouding helaas wel gedaald.  

Debet hieraan is dat er niet regelmatig nieuwe onderwerpen geplaatst (kunnen) worden. De 

nieuwswaarde laat op zich wachten.  Deels door weinig aanlevering van kopij door de organisaties, 

maar ook omdat het toch wel enige tijd vergt, we moeten het nieuws zoeken, om de website up to 

date te houden. Ondersteuning hierin is essentieel en wenselijk willen we duidelijke en goede 

informatie geven. Prettig is het feit dat het gebruik van het contactformulier op de website steeds 

meer gebruikt wordt. 

De beide Facebook pagina’s van de bewonersorganisatie worden goed bezocht en meer geliked en 

ook meer vriendschapsverzoeken geplaatst. Dit mede omdat wij ook steeds meer op berichten 

reageren, wat als positief ervaren wordt. Voorzichtigheid en terughoudendheid zijn hierin echter 

geboden. Wij waken ervoor om discussies op gang te brengen en zo reageren wij ook niet op 

“stekeligheden”. 

 

Jaarverslag 2016 werkgroep Groen en Grijs 

Eind 2016 telde de werkgroep 10 leden: Jacob Bosma, Theo Smit, Frans Egberink, Rob Lindeboom, 
Jochem Atema, Sylke Brecht, Mylene Gerritsen, Luuk Jonker, Rein v.d. Velde en Wim Klein.  De 
werkgroep behartigt nu ook de verkeerszaken. De werkgroep kwam dit verslagjaar 4x bijeen. 
  
Met Stadsbeheer en het Buurtconciërgeproject is overleg over de aanpak van zwerf- en drijfvuil in de 
wijk. In dat verband zijn o.a. in de wijk blikvangers geplaatst. Het effect daarvan wordt door de drie 
partijen positief beoordeeld.    
  
De werkgroep heeft flink de vinger aan de pols gehouden wat de aanpak van een aantal knel[punten 
in de inrichting op en rond het winkelcentrumplein betreft. Vooral de (brom)fietsroutes op het plein 
vormen in de ogen van de werkgroep nu nog een belangrijk knelpunt. De verwachting is dat de 
gemeente met verbeteringsvoorstellen komt.  
  
De werkgroep vindt dat het snoeibeleid van de gemeente in de wijk verbetert. De werkgroep krijgt 
tijdig de voorstellen van de gemeente en reacties van de werkgroep daarop worden de laatste tijd 
serieuzer genomen. Er is inmiddels veel minder sprake van 'periodieke kaalslag', er wordt selectiever 
gesnoeid en gevarieerder vervangen. Gemeente en werkgroep stimuleren actieve inbreng van 
bewoners wat het groenonderhoud in hun buurt betreft. De werkgroep is ook intensief betrokken 
bij de ontwikkeling en uitvoering van het bomenplan Beijum. Goed beheer van o.a. de al aangepakte 
delen van de Zuidwending is belangrijk. 
  
Veel overlast ervaren bewoners van met name Holmster-, Menkema- en Fossemaheerd van stil 
staand, dichtgroeiend en daardoor stinkend water in de sloten langs de zuidrand van de wijk. Lopend 
overleg met gemeente, waterschap en Natuurmonumenten heeft tot nu toe nog geen afdoende 
oplossing opgeleverd. 
  
De werkgroep werkt aan een inventarisatie van de manco’s aan de bewegwijzeringborden naar de 
wijkvoorzieningen, de fietsbewegwijzering in de wijk en de straatnaamborden op een aantal plekken.  
  
Op verkeersveiligheidsgebied vindt de werkgroep hernieuwde aandacht nodig voor de kwaliteit van 
de openbare verlichting bij de voetgangersoversteekplaatsen op de wijkring. Een aantal jaren gelden 
is die verlichting door de inzet van de o.a. de Bobwerkgroep Verkeer op een aantal plekken verbeterd 
maar het aantal klachten neemt weer toe. Blij is de werkgroep met de extra aandacht die belangrijke 



9 
 

fietsroutes in de wijk krijgen bij de gladheidbestrijding, iets waar de BOB al langer op aandrong bij de 
gemeente. 
  
De werkgroep constateert dat er nog steeds veelvuldig geklaagd wordt over overlast van 
hondenpoep in de wijk. De werkgroep bezint zich op de mogelijkheid om middels een goed 
onderzoek na te gaan of er sprake is van een breed in de wijk ervaren probleem en wat daar dan 
mogelijk aan gedaan kan worden. 
  
De werkgroep heeft ook aan de bel getrokken bij Stadsbeheer over de kwaliteit van het oeverbeleid 
in de wijk: oevers verloederen en waterpartijen zijn te vaak onzichtbaar vanaf de kant. Volgens de 
werkgroep is wat dat betreft de Boterdiepstrook op veel plekken een gunstige uitzondering. 
  
Ook in Beijum komen dump van afval in de openbare ruimte, het illegaal 'inpikken' van 
gemeentegrond, langdurig geparkeerde en vaak verwaarloosde aanhangers en andere overlast door 
misbruik van de openbare ruimte nog te vaak voor. De werkgroep vindt de aandacht van 
Stadstoezicht daarvoor onvoldoende.  Betere aanpak door Stadsbeheer en Stadstoezicht is ook nodig 
wat betreft rommel en schade die ook door de gemeente ingehuurde aannemers na hun werk achter 
laten in de wijk.  
  
Tenslotte: de werkgroep telt momenteel 10 leden.  Een aantal actiepunten blijven nog steeds geheel 
of gedeeltelijk liggen. Wie belangstelling heeft ook actief te worden in de werkgroep kan contact 
opnemen via bob@beijum.org 
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Agendapunt 6                                       Financiële verantwoording boekjaar 2016 

 
Het financieel jaarverslag, bestaande uit de toelichting, jaarrekening 2016 en de jaarbalans 2016, is 

door het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum goedgekeurd op 28 februari 2017. 

 

In deze: 

Voorzitter en 2e penningmeester: R.L. v.d. Velde 

Penningmeester: Naomi Rumaloine 

Secretaris: J.Atema 

Bestuurslid: T. van der Werf 

_________________________________________________________________________________ 

 

Toelichting bij het financieel jaarverslag 2016 van de Bewonersorganisatie Beijum 

 

Toelichting op de Jaarrekening 

De jaarrekening is afgezet tegen de begroting van 2015, welke is goedgekeurd door de ALV in 

september 2015.  

De jaarrekening laat zien dat het jaar 2016 met een positief exploitatieresultaat van € 537, - 

afgesloten zal worden ten opzichte van de begroting 2016.  

 

Een aantal posten en rubrieken zijn afwijkend  ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016, 

zowel negatief als positief, waarvoor hier navolgend een kleine toelichting. 

 

Kosten algemeen 

 druk en kopieerwerk:  In het begrote bedrag van € 2080 is geen rekening gehouden met de 
afkoop van het nog lopende contract bij Ricoh groot € 1573, -. Dit door de verhuizing naar 
WIJ Beijum halverwege 2016. 
 

                                   Uitgaven                € 2.519 

t.l.v. Reservering                 €    500 -/- 

t.l.v. de exploitatie    € 2.019 

 

 Overige organisatiekosten/ soft en hardware: deze post  is met € 252 overschreden vanwege 
vervanging  printer en aanschaf legitieme software. 

Enkele meevallers zijn de posten Telefoon/internet, meevaller van € 197, - i.v.m. beëindigen 

contract, en de post kilometervergoeding, € 65 lager dan begroot. 

  

Activiteitenkosten 

 Post bestuurskosten is € 490 lager uitgevallen dan in de begroting opgevoerd. Dit komt  o.a. 
door beëindiging  bestuurslidmaatschap van Tiemen Wagenaar. 

 Flyer/folders: met € 444 hoger dan begroot vanwege het extern  printen van de ALV stukken. 

 Website: met € 875 lager dan begroot, hieraan zijn debet de nog niet ingevulde webteam 
vacatures. 

 Werkplan: met € 585 hoger dan begroot . Debet hieraan is het inschakelen, op verzoek van 
de leden, van externe expertise t.b.v. het uitvoeren  van de Missie en Visie 2016 van de 
Bewonersorganisatie Beijum 

 Huisvestingskosten activering: met € 1376 lager dan begroot i.v.m.  beëindiging huurcontract 
per 15 juli 2016 



11 
 

 

 

Communicatiekosten 

 Kosten Wegwijzer:  begroot € 1.370, en realisatie € 1.243.  

 Bezorgkosten: Deze waren niet apart begroot maar meegenomen in de kostenposten 
wijkblad  en flyer. 

 Wijkblad: begroot € 1000, en realisatie is € 1705. De kosten voor  het opmaken en drukken 
van een representatief wijkblad/nieuwsbrief zijn door het bestuur verkeerd ingeschat. Op de 
begroting 2017 is hier rekening mee gehouden. 

 Huisvestingskosten communicatie:  € 918 lager dan begroot i.v.m.  beëindiging huurcontract 
per 15 juli 2016 

 

Subsidies:  

De,op basis van de ingeleverde begroting, toegekende subsidie 2016 van de gemeente Groningen is  

€  580, - lager dan was begroot en komt daarmee op € 18.179, -. 

 

Toelichting op de balans  

In het boekjaar 2016 is het eigen vermogen van € 4.918, - op 01-01-2015 met € 3.103, -  toegenomen 

naar € 8.021, - op 31-12-2016.  

 

Eigen vermogen per 01-01-16       € 4.918 

Beijum 40 jaar t.g.v. reservering      € 3.500 -/-/ 

Exploitatieresultaat 2016       €    537 

LAVG uitbetaling (oninbare) vordering voor 2008 acquisiteur   € 6.066 

Eigen vermogen per 31-12-16       € 8.021 

 

Balansmutaties 
liquide middelen        
                        

                           1-1-2016           € 

ING Spaar 4.037,00 
ING Privé  2.231,00 
Kas    3,00 
  6.271,00   
   
  31-12-2016  
ING Spaar 4.054,00 
ING Privé 1.372,00 
Kas   0,00 
  5.426,00 
   

 

 

Op de balans 2016 is een reservering van € 3500, - opgenomen ten laste van voorbereidingen en 

uitvoering 40 jarig bestaan Beijum in 2018. 

Zoals uit de balans over het boekjaar 2016 is op te maken is de Bewonersorganisatie Beijum solvabel 

en beschikt over voldoende liquide middelen om aan haar verplichtingen te voldoen. 

 

Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum, 

Naomi Rumaloine                Rein van der Velde 

Penningmeester                   2e penningmeester 
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Jaarrekening boekjaar 2016 

 
 Realisatie 

 
Begroting   Begroting  

 
jaar 2016  jaar 2016   jaar 2015  

  €  €   €  
Kosten algemeen       

Telefoon/internet abonn. 354 450 390 

Kantoorartikelen 101 75 150 

Druk- en kopieerwerk 2.019 2.080 1.700 

Rente en bankkosten 132 130 135 

Administratiekosten 131 120 100 

Kilometer vergoeding 10 75 75 

Kleine inventarisaanschaf 44 50 100 

Overige organisatiekosten / Software/Hardware 302 50 100 

Diverse lasten/baten               kopieen                                                                    -84 ________ _________ 
                                                                                                                 Totaal kosten algemeen 3.009 3.030 2.750 
        
Activiteitenkosten       

Alv / Wijkthema's                                                                             ALV  292 690 590 

Flyers / folders 534 90 90 

Bestuurskosten 1.395 1.885 2.210 

Bewonersondersteuning (Heerden) 525 700 700 

Werkgroep Verkeer                                                                        vrijwilligersvergoeding 0 90 180 

stadsdeeloverleggen 0 50 50 

Werkgroep Groen en Grijs( SHV)                                                vrijwilligers vergoeding 1.356 1.360 1.360 

Web-site                                                                                           domeinreg, hostingkosten, vergoeding 735 1.610 1.780 

Overige activiteit./ werkplan                                                    ondersteuning wijkactiviteiten 1.374 1.500 500 

                                                                                                             onvoorzien 109 0 0 

                                                                                                             werkplan 1.185 600 1.400 

Activiteiten/ontmoetng sociale cohesie 461 450 890 

Huisvestingskosten activering/ huur 60% 1.114 2.490 2.460 

                                                                                                               Totaal activiteitenkosten 9.080 11.515 12.210 
  

      
Communicatiekosten       

Kosten Wegwijzer                                               (o.a gas/licht/water/schoonmaak/alarminst) 743 1.370 1.300 

bezorgkosten wijkblad/flyer 362     

Verzekeringen 189 183 190 

wijkblad  1.705 1.000 1.200 

Huisvestingskosten communicatie/ huur 40% 742 1.660 1.640 

                                                                                                             Totaal communicatiekosten 3.741 4.213 4.330 

        

Buitengewone baten en lasten       
telefoon/internet                                                                                                                                                   
bij 38 0 0 
ontvangen rente spaar                                                                                                                                          
bij 9 0 0 

                                                                                                            Totaal buitengewone baten en lasten 47 0 0 
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Totalen 
  
Baten       

Subsidie 18.179 18.759 17.984 

Buitengewone baten 47 0 0 
                                                                                                                                                     Totaal baten                                                                                                                                                             
 

     18.226      18.759       17.984 

        
Lasten 

      

Algemene kosten 3.009 3.030 2.750 

Activiteitenkosten 9.080 11.515 12.210 

Communicatiekosten 3.741 4.213 4.330 

Buitengewone lasten                                                              Terugbetaling subsidie activiteiten 2015 1.859 0 0 

                                                                                                                                                       Totaal lasten 17.689 18.758 19.290 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                Exploitatieresultaat 2016 537 1 -1.306 
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Bewonersorganisatie Beijum               Financiële verantwoording over boekjaar 2011Financiële verantwoording over boekjaar 2016

                                                                Balans per 31-12-2013         Balans per 31-12-2016

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa -€             -€             Eigen vermogen

              Reserve 8.021€         4.918€        

 

Vlottende activa Kortlopende schulden

     debiteuren 6.196€         96€                         crediteuren 101€           949€            

     liquide middelen 5.426€         6.271€                   reserveringen 3.500€         500€            

Totaal 11.622€       6.367€        Totaal 11.622€      6.367€        

                                                              Toelichting  op de Balans

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015

Eigen vermogen

              Reserve 8.021           4.918           

Vlottende activa Kortlopende schulden

Stichting Maf 84€               79€              Groninger Forum -€             168€            

Humanitas 37€               -€             BIB 101€            137€            

Rente 9€                 17€              Heel de Buurt -€             10€              

LAVG 6.066€         -€             Ricoh -€             532€            

Website -€             102€            

                 Subtotaal 6.196€         96€              Subtotaal 101€            949€            

Liquide middelen Reserveringen

Kleine kas -€             3€                Verhuizing -€             500€            

Postbank Zakelijk 1.372€         2.231€        Beijum 40 jaar 3.500€         -€                 

Postbank Kapitaal 4.054€         4.037€        

                 Subtotaal 5.426€         6.271€        Subtotaal 3.500€         500€            

Totaal 11.622€       6.367€        Totaal 11.622€      6.367€         

 

 

Agendapunt 7 

Verslag kascommissie 

 Decharge: Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag wordt door de kascommissie 

de ledenvergadering verzocht het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en beheer.  
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Agendapunt8                                        Voortgangsrapportage okt.2016- mrt.2017 

 

Nieuwsbrief 

Begin december is onze 2e nieuwsbrief verspreid. Het in de Nieuwsbrief aangekondigde 

winterfestival 2017 wat voor 21 januari gepland stond was in eerste instantie verschoven naar 4 

maart, maar uiteindelijk afgeblazen. Dit vanwege het achterwege blijven van voldoende vrijwilligers 

voor de realisatie van dit project. Het team was uiteindelijk gereduceerd tot een enkeling.  

 

Herinrichting speelplekken 

Op 7 februari hebben de bijeenkomsten plaatsgevonden met betrekking tot de herinrichting van de 

speelplekken, waarbij de wijkbewoners hun ideeën/plannen kunnen inbrengen. Zowel de ochtend- 

als de avondsessie zijn goed bezocht. Er waren heel wat meningen over de speelplekken in de wijk en 

in de directe omgeving. Ook waren er ideeën voor het realiseren van een grote speeltuin bij bv. 

Kardinge, eventueel samen met Lewenborg 

De resultaten van de meningen en inbreng van de diverse discussiegroepen worden samengevat en 

worden uiterlijk maart toegezonden aan de aanwezigen. Ook zal aan de hand van de resultaten het 

vervolgtraject ingevuld en besproken worden met de bewoners. Een werkgroepoverleg hierover voor 

invulling van prioriteiten en criteria staat gepland op 2 maart 2017. 

 

Vertrek 

Jovanni Olieberg heeft begin februari helaas haar bestuurslidmaatschap moeten beëindigen. Het was 

voor haar niet meer te combineren met haar studie en de stage in Leeuwarden. Zij kon niet meer de 

bijdrage leveren die zij voor ogen had. Het bestuur betreurd dit uiteraard en heeft haar voor haar 

inzet bedankt. Het houdt wel in dat wij weer op zoek moeten naar een, liefst jong, bestuurslid. 

 

De Beijumer 

In plaats van eind februari zelf een Nieuwsbrief uit te brengen heeft het bestuur gemeend, buiten 

een definitief ja van de ALV om, gebruik te moeten maken van het aanbod van de Beijumer om een 

advertentiepagina te vullen. Gezien het tijdstip van verschijnen van de Beijumer, eind februari, gelijk 

zou lopen met de Nieuwsbrief was het praktischer en financieel voordeliger mee te liften met de 

februari uitgave van de Beijumer. Het besluit is genomen met als leidraad de vastgestelde Missie en 

Visie van de Bewonersorganisatie Beijum. 

 

Oude vordering 

Halverwege december ontvingen wij een schrijven van LAVG deurwaarders. Het betrof hier 

een afrekening van een vordering ten gunste van de Bewonersorganisatie Beijum, welke in 

2008 door de rechtbank was toegewezen ten laste van vordering voor 2008 op acquisiteur. Het 

ontvangen bedrag  is € 6066,48.  
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Agendapunt 9 

 Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld  

 

Agendapunt 10 

Rondvraag  

 

Agendapunt 11 

Sluiting  
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