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Agenda & Vergaderstukken voor de 
Algemene Ledenvergadering 
van de Bewonersorganisatie Beijum 
(BOB) 
 

woensdag 30 maart 2016 
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Fultsemaheerd 
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Ook niet-leden zijn welkom 
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Agenda: 

 
1. Opening, vaststelling geldigheid vergadering 
2. Agendavaststelling 
3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 
4. Vaststelling verslag ledenvergadering op 24 september 2015 
5. Vaststelling verslag extra ledenvergadering op 9 november 2015 
6. Vaststelling Inhoudelijk jaarverslag 2015 
7. Vaststelling financieel verslag 2015 

 Toelichting + Jaarrekening 2015 

 Balans per 31-12-2015 

 Bevindingen kascontrolecommissie 
8. Decharge: Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag word de 

ledenvergadering verzocht het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en 
beheer. 

9. Voortgangsrapportage voorjaar 2016 
10. Verslag bezinningscommissie: De Bewonersorganisatie Beijum anno 2016 
11. Bestuurssamenstelling – terugtreden oude bestuur -  verkiezingen nieuw bestuur 
12. Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld 
13. Rondvraag 
14. 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. 
 
Bij agendapunten 4 t/m 7. 
De benodigde vergaderstukken zijn bijgevoegd 
De bevindingen en de verklaring van de kascommissie zullen ter vergadering kenbaar gemaakt 
worden. 
 
Bij agendapunt 10. 
Verslag van de bezinningscommissie die door de aanwezige leden op de extra ALV van 9 november 
2015 is ingesteld. 
 
Bij agendapunt 11. 
Op deze ALV zal een onder andere een nieuw bestuur gekozen moeten worden. Het zittende bestuur 

heeft op de extra ALV van 9 november 2015 de leden er van in kennis gesteld in maart 2016 haar 

functie neer te leggen.  
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Bijlage agendapunt 4:  

 
Verslag van de algemene ledenvergadering van d.d. 24 september 2015 in het Trefpunt. 
 
Aanwezig volgens de presentielijst: 14 leden (+1 lid later op de vergadering). Gezien het aantal 
aanwezige leden is de ALV statutair gezien niet rechtsgeldig. Er is geen stemming gehouden onder de 
aanwezige leden over het wel of niet doorgaan van de Algemene Ledenvergadering. 
 
1. Opening en agendavaststelling 
De vergadering werd voorgezeten door John Veldman, voorzitter van het bestuur van de BOB. 
Bij de agendavaststelling is besloten dat voor de pauze de vaste agendapunten worden behandeld en 
na de pauze de kwestie Lentis aan de orde komt. 
 
2. Ingekomen stukken en Mededelingen: 
Er zijn geen ingekomen stukken. Verder deelt het bestuur mee dat op 29 september 2015 in de Bron 
een Informatieavond is over de gevolgen van de aardbevingen voor de bewoners van Beijum. Deze 
avond is georganiseerd door de BOB in samenwerking met de gemeente. 
 
3. Verslag Algemene ledenvergadering 23 maart 2015: geen bijzonderheden, vastgesteld. 
 
4. Vaststelling werkplan (najaar) 2015/2016: Het werkplan bevat geen opsomming van belangrijke 
kwesties, maar de aandacht gaat vooral uit naar de rol en de positie van de BOB in de komende tijd. 
Tijdens de daaropvolgende discussies kwam o.a. naar voren dat de BOB meer een platform moet zijn 
en faciliterend zijn t.b.v. de bewoners(initiatieven), met thema’s aan moet komen die jongeren 
aanspreken, het opsporen van talenten, mensen die tijd en energie willen stoppen in het social 
media gebeuren. De discussie heeft echter niet geleid tot een antwoord op de vraag welke rol en 
welke richting de BOB zich moet ontwikkelen om een breder draagvlak te creëren en zo de toekomst 
vol vertrouwen tegemoet te treden. 
 
5. Vaststelling begroting 2016: vastgesteld 
 
6.Bestuursverkiezing: Tiemen Wagenaar werd voor een nieuwe periode van 2 jaar gekozen als 
bestuurslid met 12 voor, 1 blanco en 1 onthouding van stemmen. Na deze ledenvergadering bestaat 
het bestuur uit dezelfde vier mensen als daarvoor: John Veldman (voorzitter), Naomi Rumaloine 
(secretaris), Rein van der Velde (penningmeester) en Tiemen Wagenaar (algemeen bestuurslid). 
 
7. Lentis: Rond de kwestie Lentis had het bestuur een voorstel gemaakt dat inging op het 
voorgestelde omgevingsoverleg, een werkgroep waarin Lentis, de gemeente, de Dom Helder Camara 
school, de Buitenschoolse Opvang uit dezelfde school, de BOB en enkele omwonenden dan zitting 
zullen gaan nemen. Het bestuur stelde voor om Lentis daarin niet een centrale rol te geven gezien 
het gebrek aan vertrouwen in deze organisatie. Vooral de onvrede over het verloop van de 
voorlichtingsavond van 14 september 2015 en de verslaggeving hierover van Lentis is reden voor een 
van de leden om een motie in te dienen waarbij centraal staat dat alvorens verder te gaan met het 
omgevingsoverleg een nieuwe informatie- en voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden, waarbij de 
sturende en bepalende rol bij de gemeente ligt en niet bij Lentis, daar door haar optreden het 
vertrouwen in deze organisatie behoorlijk geschonden is. Het bestuur wordt verzocht middels een 
mail aan de stadsdeel coördinator Ruud van Erp deze motie door te sturen naar de gemeente. De 
motie is door het overgrote deel van de leden aangenomen. 
 
Nadat er bij de rondvraag geen vragen zijn wordt de vergadering gesloten en is de bijeenkomst als 
BOB-café in de Grand Café ruimte voortgezet.  
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Bijlage agendapunt 5: 

 
Verslag van de extra ledenvergadering van d.d. 9 november 2015 in buurtcentrum de 
Kleihorn. 
 
Aanwezig volgens de presentielijst: 20 leden. 
Daar buiten het bestuur om 17 leden aanwezig waren, wederom een lage opkomst, kwam de 
rechtsgeldig van deze ALV in het geding. Door voorlegging en bij algemeen besluit is de vergadering 
rechtsgeldig verklaard. 
 
Aanleiding tot het uitroepen 
Mede gezien de zeer lage respons op de uitnodiging voor de ALV van 24 september 2015, slechts 14 
leden aanwezig ( waardoor de ALV statutair gezien ook niet rechtsgeldig is) en daarmee ook geen 
betrokkenheid tonend op de “noodkreet” van het zittende bestuur zoals aangegeven in het 
ingezonden werkplan, heeft het bestuur niet meer de verwachting dat de situatie over een half jaar 
verbeterd is. Het zittende bestuur houdt aan deze ALV een ontevreden gevoel over, de intentie om 
onder dezelfde condities het nog een half jaar aan te zien is daarom niet meer aanwezig. Dit heeft 
geleid tot het uitroepen van een extra Algemene Vergadering op maandag 9 november 2015 in de 
Kleihorn, waarbij het woord aan de leden wordt gelaten. 
 
Bij goedkeuring door de ledenvergadering is op grond van de door de aanwezige redactie van lijn 6 
gemaakte toezegging, dat het om een paar minuten opnames ging voor wijkinformatie, toestemming 
gegeven video opnames te maken.  
 
De vergadering 
Door een onduidelijke formulering in de uitnodiging voor deze Extra ALV heeft een aantal leden uit 
deze geconcludeerd dat het gehele bestuur op deze avond aftreedt en er een nieuw bestuur dient te 
worden gekozen. Dit was echter niet de insteek. 
 
John Veldman deelt mee dat hij per onmiddellijke ingang stopt als voorzitter van het bestuur van de 
BOB en voorlopig ook niet actief zal zijn als BOB lid. Deze beslissing is mede omdat o.a. in Beijum 
oppositie om de oppositie wordt gevoerd en niet inhoudelijk. Ook de moeilijke positie die 
bewonersorganisaties in de andere wijken in de stad innemen, o.a. kleine besturen die moeilijk 
nieuwe mensen aan zich kunnen binden en het ontbreken van voldoende draagvlak vanuit de wijk 
maakt het voor hem weinig zinvol zich nog actief in te zetten. 
De overige 3 bestuursleden hebben te kennen gegeven voorjaar 2016 te stoppen, maar zijn bereid 
om eventueel nieuwe bestuursleden en mensen die actief willen meewerken aan het ombuigen van 
de BOB tot een organisatie die vele geledingen aanspreekt en een groter draagvlak heeft, bij te 
staan.  
 
De meningen en voorstellen tijdens de, enigszins heftig verlopen, vergadering zijn uiteenlopend. Zo 
word o.a. geopperd dat het bestuur op moet stappen en plaats moet maken voor een interim-
bestuur, deskundigen in moet schakelen en de BOB dient meer als platform te functioneren, 
samenhang te creëren. Er wordt hierover flink van mening en gedachten gewisseld. Helaas heeft een 
lid de vergadering, boos en onder opzegging van zijn lidmaatschap, vroegtijdig verlaten. Tijdsdruk 
speelde hierin een rol. 
Het enige wat er deze avond duidelijk naar voren kwam is dat:  

 de wijk Beijum niet zonder een bewonersorganisatie kan en mag zijn. Zij heeft in de 
afgelopen jaren een goede naam en contacten opgebouwd bij de gesprekspartners, 
organisaties en de gemeente. Dit moet men niet zomaar aan de kant schuiven. 

 de huidige constructie niet voldoet aan de “eisen” van deze tijd, er moet een draagvlak en 
samenhang gecreëerd worden 

Een duidelijke oplossing van hoe nu verder is er niet uitgekomen. 
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Een van de leden bracht naar voren dat je het huidige bestuur niet zomaar kunt wegsturen, daar je 
daarmee ook de nodige deskundigheid overboord gooit en stelt voor uit de aanwezige leden een 
commissie samen te stellen die samen met de overige 3 bestuursleden na gaat denken over hoe 
verder met de BOB en op de eerstvolgende ALV in maart 2016 verslag te doen.  
Dit voorstel vond weerklank bij een kleine meerderheid. De benoemde commissie bestaat uit de 5 
leden die zich hebben aangemeld: Wim Klein, Yvonne Kramer, Theo Koolman, Janny Atema en Irene 
van Dorssen. 
Direct na de vergadering is er een datum geprikt voor een eerste overleg. 
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Bijlage agendapunt 6: 
 
Inhoudelijk jaarverslag 2015 van de Bewonersorganisatie Beijum 
 
Algemeen 
 
Nagenoeg al het werk in 2015 is verricht door 4 bestuursleden en dat aantal heeft de nodige 
consequenties gehad voor wat wel en wat niet is en kon worden opgepakt. 
Het bestuur van de BOB is in de loop van 2015 verder uitgedunt. De voorzitter John Veldman heeft in 
november op de extra uitgeroepen ALV uit ontevredenheid over het uitblijven van de gewenste 
draagkracht zijn functie neergelegd. Ook de overige 3 bestuursleden hebben hun standpunt kenbaar 
gemaakt en aangegeven er in maart 2016 mee te stoppen.  
Met de 3 nog zittende bestuursleden is de statutaire ondergrens van minimaal drie bestuursleden 
bereikt. Hoewel dit een technische benadering is geeft het wel de kwetsbaarheid aan van het huidige 
bestuur: bij ziekte, vakantie of afwezigheid wegens andere bezigheden is de bezetting minimaal.  

Op 9 november 2015 was er een extra algemene ledenvergadering van de BOB. Naast de 4 
bestuursleden waren er 17 andere leden aanwezig. De avond stond in het teken van de toekomst van 
de BOB. De uitnodiging voor deze extra ALV had nogal wat verwarring geschept doordat deze niet 
duidelijk was opgestelt. Enige leden waren in de veronderstelling dat het zittende bestuur per direct 
zou opstappen. De enige die per direct deze avond opstapte was de voorzitter van de BOB, John 
Veldman. Na veel discussies en meningen over hoe en wat over het voortbestaan van de BOB waren 
2 zaken duidelijk: 

 Beijum zonder bewonersorganisatie die goed aangeschreven staat bij de diverse organisaties 
in en buiten de wijk en de gemeente is geen optie. 

 De toekomst van de BOB kan niet op 1 avond beslist worden.  
Daarom heeft de ALV een commissie benoemd die op zoek gaat naar een frisse start, een nieuwe 
koers, mogelijk een nieuw concept met eventueel zelfs een nieuwe naam. 
De commissie van 5 benoemd op 9 november bestond voor het eerste geplande overleg 2 week later 
nog maar uit 3 leden. Ze zijn om diverse redenen en druk afgehaakt.  
   
De commissie, in december nog bestaande uit 2 leden, komt tweewekelijks bijeen, samen met het 
bestuur van de BOB. De reguliere bestuursvergadering van het bestuur gebeurt niet meer apart maar 
is geïntegreerd in het overleg van de commissie.   

Tijdens de bijeenkomsten is gesproken over welke rol de BOB in de wijk heeft vervuld en in de 
toekomst kan vervullen. Wat speelt er, waar moeten wij de vinger aan de pols houden. Wat is 
belangrijk en wat niet. Wie doet wat en hoe. Wel of niet een eigen kantoor. Moet de naam blijven? 
Maar vooral in welke constructie gaan wij verder en hoe voeren wij dat uit. Wie vormen het nieuwe 
bestuur, hoe en wie benaderen wij?  

Communicatie en informatie 
 
Begin januari 2015 is de vernieuwde website van de BOB online gezet door wijkwethouder Mattias 
Gijsbertsen. Een site met een frisse uitstraling, overzichtelijk en ook werkbaar opgebouwd. De 
reacties waren positief. 
Het bestuur had het streven om er dagelijks een nieuwsitem op te zetten. De webredactie, 
bestaande uit 2 bestuursleden, bij gebrek aan animo van, heeft het streven niet in zijn geheel waar 
kunnen maken, de teller van geplaatste onderwerpen bleef op 319 steken. 
Het aantal bezoekers in 2015 was 16.343, goed voor 45 (unieke) bezoeken per dag, met een 
gemiddelde van 2,8 bekeken pagina’s, of te wel 45.842 bekeken pagina’s op jaarbasis. Daarnaast zijn 
er ook 92 reacties geplaatst. 
Naast de website www.beijum.org heeft de BOB ook een Facebook pagina waarop verschillende 
items geplaatst worden, eventueel met doorverwijzing en gedeelde berichten.  

http://www.beijum.org/
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Informatie op papier blijft een heet hangijzer. Velen (ook het bestuur) missen de wijkkrant. Maar de 
krant is er niet meer omdat o.a. het uitgeven hiervan door personeelsgebrek niet meer op te 
brengen was. Hetzelfde geld echter ook voor het maken van bv. een nieuwsbrief en dergelijke. Het 
bestuur in de huidige bezetting kon deze taak niet ook nog op zich nemen, hoe graag men het ook 
wou. 
 
De Gerrit Krol-brug(gen) 
 

De keuze voor de nieuwe brug is dichtbij. Samen met een klankbordgroep, waar de BOB in is 

vertegenwoordigd, is de keuze gemaakt voor een brug van 4 meter boven het water. De zogenaamde 

A2 variant. Waarschijnlijk zal de brug opengaan door het brugdek naar 9 meter hoogte te tillen of te 

trekken. Daarnaast komt er een vaste brug op 9 meter hoogte voor voetgangers en (brom)fietsers. 

De moeilijkste keuzes moeten nog gemaakt worden, namelijk hoe komt men met de financiering 

rond en voor de vormgeving van de brug: Hoe worden de fietsers en de auto’s op de brug van elkaar 

gescheiden, waar kruisen ze elkaar? Komt de fietsbrug apart of wordt deze samengevoegd. Dit wordt 

allemaal nog meegewogen en herberekend om binnen het budget te blijven 

De planning is om voor de zomer 2016 de knopen door te hakken. In maart 2016 is er nog een 
klankbord bijeenkomst. Daarna zal de aanbesteding van start gaan, zodat de brug in 2019 zal zijn 
vervangen. De vormgeving van de Gerrit Krolbrug zal moeten aansluiten bij de plannen van de 
gemeente om van de Korreweg een Fietsstraat te maken, dit zonder dat het autoverkeer wordt 
verbannen van de Korreweg. 
 

Vervolg op Nieuw Lokaal Akkoord  
 
2014 was het laatste jaar van het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) waar nog projecten voor de wijk 
konden worden gefinancierd. Het stoppen van deze vorm van samenwerking tussen gemeente, 
corporaties en bewoners hoefde daarmee niet ten einde te zijn. Alle drie geledingen hadden de 
intentie uitgesproken om ook in 2015 met elkaar te blijven samenwerken.  
Over de vorm en precieze inhoud werd in 2015 nader gesproken maar een vernieuwd NLA-team is 
niet van de grond gekomen. Wel zijn de drie geledingen en de BOB in goed overleg over de op 
handen zijnde herinrichting van de Atensheerd en zetten de oud NLA leden (bewoners) zich in voor 
het verder ontplooien van het burgerinitiatief Sociale Long Beijum. 
 
Accommodaties/MFC/Innersdijk 
 
Eind 2015 heeft er nog steeds geen adequate terugkoppeling plaatsgevonden over de verdere 
plannen m.b.t. de leegstaande/leegkomende gebouwen in Beijum. 
Men blijft volhouden dat Innersdijk terugkomt, nu weer voorjaar 2016. Verder valt daar weinig over 
te zeggen. Of het zogenaamde derden gebouw, met MFC, er wel komt is ook niet helemaal duidelijk. 
Wel is kenbaar gemaakt dat het Sociaal Team Wij Beijum tijdelijk gaat verhuizen van het 
gezondheidscentrum aan de Emingaheerd naar het pand van de oude obs. De Doefmat aan de 
Isebrandtsheerd. Kosten van deze tijdelijke operatie voor 2 jaar is € 600.000. 
 
 
Overleg met de gemeente 
 
Het BOB bestuur heeft in 2015 twee keer overleg gehad met de afdeling Stadsdeel coördinatie van 
de gemeente. De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen betreffen de verkeerssituatie rondom 
de Gerrit Krolbruggen en (het ontbreken van) de handhaving, het accommodatiebeleid, situatie 
rondom het wel of niet terugkeren van Innersdijk, de situatie rondom de Lidl en de communicatie 
tussen de gemeente en werkgroep Groen en Grijs over dit onderwerp, die niet altijd soepel verloopt. 
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Ook het speelplekkenplan Beijum en de aan te passen bussluis bij WC-West zijn onderwerpen binnen 
het overleg. De werkgroep Groen en Grijs overlegt apart met Stadsdeelbeheerder Peter Homan. 
 
Werkgroep Groen en Grijs  
 
De Bobwerkgroep Groen en grijs is destijds opgericht omdat wijkbewoners zich regelmatig tot de 
BOB richten met punten die de inrichting, het beheer en het gebruik van de openbare ruimte in de 
wijk betreffen. In 2015 waren 15 BOB leden betrokken bij vergaderingen en activiteiten van de 
werkgroep.  De werkgroep kwam in 2015 5 keer bijeen. 
  
De belangrijkste actiepunten: 

o Samen met de gemeente is een plan gemaakt voor plaatsing van 10 nieuwe blikvangers op 
hoofdroutes in en rond Beijum. Daarbij worden ook de huidige netten vervangen door een 
nieuw model. Samen met de gemeente en met het Buurtconciërgeproject wordt gewerkt 
aan verdere verbetering van gezamenlijke aanpak door het buurtconciërgeproject, 
stadsbeheer en bewoners en instellingen van het ontstaan en het ruimen van zwerf- en 
drijfvuil. 

o Aandacht voor de uitbreiding van Lidl en een aantal daarmee samenhangende punten 
betreffende het plein, zoals de stalling van winkelwagens en (brom)fietsen, de slechte 
kwaliteit van de verharding en de verkeersroutes op het plein. 

o Het Buitenfitnessinitiatief, vooral wat betreft de locatiekeuze. 
o De jaarprogramma’s van Stadsbeheer voor Beijum. 
o Het speelvoorzieningenbeleid van de gemeente. 
o Parkeeroverlast op heerden. 
o De bezuinigingen bij de gemeente wat onderhoud en beheer van de openbare ruimte 

betreft. 
o Het snoei- en maaibeleid van de gemeente in Beijum. 
o De kwaliteit van de watergangen langs de zuidrand van de wijk. 
o Herinrichting omgeving aangepaste bussluis Stoepemaheerd 

 
De meeste van die punten blijven ook de komende tijd aandacht vragen. Om al die punten goed op 
te kunnen pakken is uitbreiding van het aantal actieve werkgroepleden gewenst. 
  
Werkgroep Verkeer 
 
De werkgroep verkeer en ook groen&grijs zijn op uitnodiging van de gemeente nauw betrokken bij 
de plannen voor de op handen zijnde aanpassing van de bussluis bij de Stoepemaheerd en de 
daarmee gepaard gaande invulling van de aangrenzende openbare ruimte. Door ter zake doende 
inbreng vanuit de werkgroep verkeer heeft de gemeente het eerste plan aangepast en medio 
september is na nieuw overleg het definitieve plan vastgesteld. 
Verder heeft de werkgroep vinger aan de pols gehouden ten aanzien van de verwijderde oversteek 
bij de Heerdstee. Anders dan wel wordt gesuggereerd heeft de gemeente alle betrokken partijen 
(school/ouders/omwonenden) tijdig en van degelijke informatie voorzien. 
Punt van aandacht is nu nog de slechte verlichting bij diverse oversteekplaatsen op de wijkring. 
Vooral ’s-avonds bij slecht weer is de verlichting onvoldoende. Samen met de werkgroep groen&grijs 
gaat men bezien welke stappen er ondernomen moeten en kunnen worden. 
 
Diverse zaken 
 

 Naar aanleiding van de gedane aanbevelingen van de werkgroep communicatie, heeft de BOB, in 
juni en september, 2 inloopavonden gehouden onder de noemer BOB- café. De inloop in juni was 
bevredigend te noemen. Negen bewoners, waar onder de oprichtsters van de Sociale Long 
Beijum, kwamen hierop af voor informatie en vragen op allerlei gebied. De avond in september 
viel samen met de ALV waardoor geen duidelijk beeld te vormen was. 
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 In het najaar was er nogal wat commotie betreffende de voorgenomen plannen om in het 
begeleid wonen project van Lentis aan de Onnemaheerd, meer TBSers te plaatsen wat dan ook 
ten koste zou gaan van de zittende bewoners die verplicht zouden moeten verhuizen. Door 
slechte communicatie vanuit Lentis naar o.a. de bezorgde omwonenden was er een escalatie 
ontstaan. Het bestuur heeft daarop de directie van Lentis en de burgemeester aangeschreven 
met het verzoek om opheldering te geven. Zeer kort na het schrijven is er overleg geweest met 
de betrokken partijen, Lentis en de burgemeester. Er zijn aangaande de perikelen 2 informatie 
avonden georganiseerd en er is een klankbordgroep ingesteld. In deze zitten vertegenwoordigers 
vanuit alle gelederen, Deze groep is meerdere keren bijeen geweest om zaken helder te stellen. 

 De gemeente heeft in samenwerking met de BOB een infoavond over de 
aardbevingsproblematiek georganiseerd. De opkomst viel helaas enigszins tegen. De respons van 
de bezoekers van de avond maakte dat echter weer goed. Men was tevreden over de informatie 
en het getoonde. 

 De noodgebouwen bij De Expeditie zijn zoals destijds afgesproken afgelopen zomer weggehaald 
en de boel is in goede staat hersteld. Het bestuur heeft O2G2 en verantwoordelijke wethouder 
schriftelijk om opheldering gevraagd aangaande de plotselinge sluiting van De Expeditie. In het 
eerste kwartaal 2016 zal er een overleg plaats vinden met O2G2. 

 De Wegwijzer heeft te maken met leegloop. In een overleg met de verhuurder, de Huismeesters, 
kwam ter sprake dat er gegadigden zijn voor de ruimtes buiten de bibliotheek om. Het zou in de 
lijn der verwachtingen zitten dat het huidige BOB kantoor opgeheven zal worden. Wellicht zal het 
goedkoper zijn om in de toekomst bureauruimte in te huren i.p.v. een eigen kantoor met (een 
dure) printfaciliteit. Dit zijn 2 posten die flink op de totale begroting drukken. 

 
Het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum, 
 
Naomi Rumaloine,  
Rein van der Velde,  
Tiemen Wagenaar 
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Bijlage agendapunt 7: 
 
Financieel jaarverslag van de Bewonersorganisatie Beijum over boekjaar 2015 
 
Het financieel jaarverslag, bestaande uit de toelichting, jaarrekening 2015 en de jaarbalans 2015, is 
door het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum goedgekeurd op 8 maart 2015. 
 
In deze: 
Secretaris: Naomi Rumaloine 
Penningmeester en plv. voorzitter: R.L. v.d. Velde 
Bestuurslid: T. Wagenaar 
 
________________________________________________________________________________ 

 

Toelichting bij het financieel jaarverslag 2015 van de Bewonersorganisatie Beijum 
 
 
Toelichting op de Jaarrekening 
De jaarrekening is afgezet tegen de begroting van 2015, goedgekeurd door de ALV in september 
2014.  
De jaarrekening laat zien dat het jaar 2015 met een positief exploitatieresultaat van € 2526, -
afgesloten kan worden. Dit afgezet tegen het vastgestelde begrotingstekort van € 1306, - resulteert 
in een positief verschil van € 3832, -. 
De jaarrekening is grotendeels opgemaakt in een format welke ook door de gemeente Groningen 
gebruikt wordt. Een aantal posten en rubrieken hebben een afwijkend resultaat, zowel negatief als 
positief, waarvoor hier navolgend een kleine toelichting. 
 
Kosten algemeen 
Deze rubriek is in totaliteit met € 247, - overschreden.  
Debet hieraan is de post druk en kopieerwerk: Is € 315, - hoger uitgevallen dan begroot. Oorzaak is 
dat er meer in kleur is geprint en deze per print doorberekend worden door Ricoh.  
Enkele meevallers zijn de posten kantoorartikelen (€ 65, -) en kleine inventarisaanschaf (€ 61, -) 
 
Activiteitenkosten 
Post bestuurskosten is € 700, - lager uitgevallen dan in de begroting opgevoerd. Dit komt omdat de 
positieve verwachting van bestuursuitbreiding achterwege gebleven is. 

Website: Hogere uitgaven dan verwacht door het werkbaar opzetten en gebruik van programma 
modules voor de nieuwe site. Overschrijding van de totale kostenplaats is € 1043, - 
 
Ondersteuning wijkactiviteiten: Van de begrote € 500, - is geen gebruik gemaakt door de aanvragers. 
Werkplan: € 1135, - lager dan begroot, dit ten gunste van het overschrijden van de post Website 
 
Communicatiekosten 
Wijkblad: Begroot € 1200, en realisatie is € 433, -. Eenmalige uitgave voor pagina in het glossy Beijum 
Magazine t.b.v. Bruisend Beijum. 
 
Subsidies:  
De toegekende subsidie van de gemeente Groningen is € 195, - hoger dan was begroot en komt 
daarmee op € 18.179, -. 
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                                                                   Financiële verantwoording boekjaar 2015 

 
 
Toelichting op de balans  
In het boekjaar 2015 is het eigen vermogen van € 3103, - op 01-01-2015 met € 1815, - toegenomen 
naar € 4918, - op 31-12-2015.  
 
Balansmutaties liquide 
middelen 1-1-2015           € 
ING Spaar 1.112,00 
ING Privé  2.583,00 
Kas 

 
  49,00 

  
 3.744,00   

     31-12-2015 
 ING Spaar 4037,00 

ING Privé 2230,00 
Kas 

 
 3,00 

  
6270,00 

 
Exploitatie 2015 2526,00 

 
 
Op de balans is een reservering van € 500, - opgenomen ten laste van verhuiskosten, dit in verband 
met de leegloop van de Wegwijzer en een op handen zijnde nieuwe huurder. Het bestuur van de BOB 
is hierover door de verhuurder eind 2015 op de hoogte gesteld. 
 
Zoals uit de balans over het boekjaar 2015 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, 
Rein van der Velde 
penningmeester 
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Bewonersorganisatie Beijum                                                       Jaarrekening boekjaar 2015 

 
 

        Realisatie Begroting Begroting 

        jaar 2015 jaar 2015 jaar 2016 

         €   €   €  

    Kosten algemeen         

    Telefoon/internet abonn.   
             

408             390              450  

    Kantoorartikelen   
               

85             150                75  

    Druk- en kopieerwerk   
          

2.015          1.700           2.080  

    Rente en bankkosten   
             

130             135              130  

    Administratiekosten   
             

115             100              120  

    Kilometer vergoeding   
               

75               75                75  

    Kleine inventarisaanschaf   
               

39             100                50  

    Overige organisatiekosten / Software/Hardware   
             

130             100                50  

    Diverse lasten/baten                                                                                                   -    _____  _____  

        
  

  

                                                                            Totaal kosten algemeen   
          

2.997          2.750           3.030  

              

              

          
 

  

    Activiteitenkosten         

    Alv / Wijkthema’s                                                                          ALV    
             

569             590              690  

    Flyers / folders   
               

51               90                90  

    Bestuurskosten   
          

1.510          2.210           1.885  

    Bewonersondersteuning (Heerden)   
             

700             700              700  

    Werkgroep Verkeer                                            vrijwilligersvergoeding                   -               180                90  

    stadsdeeloverleggen   
               

19               50                50  

    Werkgroep Groen en Grijs( SHV)                     vrijwilligers vergoeding   
          

1.356          1.360           1.360  

    Web-site                                    domeinreg, hostingkosten,vergoeding             
             

789          1.780           1.610  

                                                                                       ontwikkeling site   
          

2.034                -                   -    

    Overige activiteit./ werkplan                   ondersteuning wijkactiviteiten                   -               500           1.500  

                                                                      communicatieplan Heerden                   -                  -                   -    

                                                                                                   werkplan   
             

265          1.400              600  

    Activiteiten/ontmoetng sociale cohesie                   -               890              450  

    Huisvestingskosten activering/ huur 60%   
          

2.431     2.460    2.490  

        
   

                                                                         Totaal activiteitenkosten   
          

9.724        12.210         11.515  
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    Communicatiekosten         

    Kosten Wegwijzer   
          

1.174          1.300           1.370  

    (o.a gas/licht/water/schoonmaak/alarminst)         

    Verzekeringen   
             

183             190              183  

    Onderhoud en kleine inventarisaanschaffen                   -                  -                   -    

    wijkblad    
             

433          1.200           1.000  

    Huisvestingskosten communicatie/ huur 40%   
                

1.620   1.640   1.660  

        
   

                                                                     Totaal communicatiekosten   
          

3.410          4.330           4.213  

              

              

              

    Buitengewone baten en lasten         

    verkoop pipowagen                                                                                           
             

425                -                   -    

    ontvangen rente spaar                                                                                            53             -                -    

                              

                                                                                                                 bij   
             

478                -                   -    

              

    
 

      
     Baten         

    Subsidie   
        

18.179        17.984         18.759  

    Buitengewone baten   
           

     478             -               -    

                                                                                                Totaal baten   
        

18.657        17.984         18.759  

          
 

  

          
 

  

    Lasten     
 

  

    Algemene kosten   
          

2.997          2.750           3.030  

    Activiteitenkosten   
          

9.724        12.210         11.515  

    Communicatiekosten   
          

3.410          4.330           4.213  

    Buitengewone lasten             -              -               -    

        
        

16.131        19.290         18.758  

        
  

  

                                             exploitatieresultaat uit normale bedrijfsvoering   
          

2.526  
 

  

                                                                            Exploitatieresultaat 2015   
          

2.526          1.306                  1  
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Bewonersorganisatie Beijum                      Financiële verantwoording over boekjaar 2015 

 
                      

 
                                                                         Balans per 31-12-2015       

 
                      

 
          

 
          

 
 Activa   31-12-2014   31-12-2015   Passiva   31-12-2014   31-12-2015 

 
                      

 
Vaste activa 0   0   Eigen vermogen       

 
                          Reserve 

 €    
3.103,00    

 €    
4.918,00  

 
                      

 
Vlottende activa         Kortlopende schulden       

 
     debiteuren  €       98,00    €        96,00               crediteuren  €       739,00     €       949,00  

 
     liquide middelen  € 3.744,00     €  6.271,00               reserveringen  €                  -       €       500,00  

 
                      

 
  Totaal  € 3.842,00     € 6.367,00           Totaal  €   3.842,00     €   6.367,00  

 
                      

 
          

 
          

 
 Toelichting op de balans                                                      

 
          

 
          

  Activa   31-12-2014   31-12-2015   Passiva   31-12-2014   31-12-2015 

                        

  Vlottende activa         Kortlopende schulden       

                        

  Stichting Maf  €                -       €       79,00    Groninger Forum  €         84,00     €       168,00  

  Zaakjes (krant)  €       45,00     €                -      BIB    €         84,00     €       137,00  

  Rente    €       53,00     €       17,00    Heel de Buurt  €                  -       €         10,00  

              Ricoh    €       469,00     €       532,00  

              Website    €       102,00     €       102,00  

  
                                     
Totaal  €       98,00     €       96,00      Subtotaal  €       739,00     €       949,00  

                        

  Liquide middelen         Reserveringen       

  Kleine kas    €       49,00     €          3,00    Verhuizing  €                -       €       500,00  

  Postbank Zakelijk  € 1.112,00     €  2.231,00         €                -       €                -    

                Subtotaal  €                -       €       500,00  

  Postbank Kapitaal  € 2.583,00     €  4.037,00              

  
                                      
Totaal  € 3.744,00     € 6.271,00                  Totaal Passiva  €       739,00     €   1.449,00  
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Bijlage bij agendapunt 9: 

 

 Voortgangsrapportage Bewonersorganisatie Beijum voorjaar 2016. 
 
De eerste maanden van 2016 hebben in het teken gestaan van de vraag hoe verder met de BOB. 
De reguliere bestuursvergaderingen zijn geïntegreerd met het overleg die de bezinningscommissie 
heeft met het bestuur over de toekomst van de BOB en die eens in de twee weken plaatsvindt. 
Van de oorspronkelijke vijf commissieleden die zich op 9 november hebben aangemeld zijn er 
lopende het proces, 4 leden afgehaakt. Dit om diverse redenen. Sinds begin februari hebben zich 
twee nieuwe, jongere personen zich aangemeld (als aspirant-lid) die ieder hun eigen inbreng en blik 
op de situatie hebben, betrokken voelen en mee willen denken over de toekomst van de BOB.  
 
Een nieuwe invulling geven aan de BOB is echter niet iets wat je zo even uit je mouw schudt. 
Integendeel. Het voortbestaan van de BOB valt en staat met de betrokkenheid van en bij de leden, 
wijkbewoners, vrijwilligers, organisaties en burgerinitiatieven. Afstemming, overleg en netwerken. 
Een platte organisatie. Niet “beheren” maar creëren. Een proces dat zijn tijd, de nodige inzet en 
welwillendheid vraagt van alle partijen. Draagvlak is het toverwoord van de commissie en het 
bestuur. 
 
Een en ander heeft ertoe geleid dat er in maart een BOB Nieuwsbrief is verschenen waarin o.a. een 
uitnodiging van de (bezinnings)commissie om deel te nemen aan het IDEE CAFÉ * op 10 maart in de 
Kleihorn. Dit om te brainstormen, ideeën, gedachten en visies uit te wisselen over de toekomst van 
de BOB, maar ook om de commissie te komen versterken en zo de BOB draagvlak toe te kennen. Ook 
de jongeren zijn in een artikel gevraagd hun stem te laten horen. De nieuwsbrief is op zeer kort 
termijn tot stand gekomen door inzet en gebruik te maken van netwerken. 
 
Verder:  
Naar aanleiding van de (voorgenomen) sluiting, en de publicaties aangaande deze, van de 
basisschool De Expeditie heeft het bestuur van de BOB het college om opheldering gevraagd. Op 8 
maart 2016 zal er een gesprek met het college van bestuur van O2G2 plaats vinden. 
 

 

* De naam IDEE CAFÉ ( voorheen het BOB Café) is gekozen omdat het in de ogen van de 

 * De naam IDEE CAFÉ (voorheen het BOB Café) is gekozen omdat het in de ogen van de organisatie 
allemaal te “bobberig” wordt en heeft ook voor een minder dominante kleur gekozen.” Ook is er 
voor een minder dominante kleur gekozen 
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Bijlage bij agendapunt 10: 

Kort schriftelijk verslag van de door de ALV van de Bewonersorganisatie Beijum op 9  
Kort schriftelijk verslag van de door de ALV van de Bewonersorganisatie Beijum op 9 
november 2015 ingestelde bezinningscommissie. 
 
De commissie heeft sinds het tot stand komen 14 daags vergaderd. In overleg met het bestuur zijn de 
vergaderingen samengevoegd met de reguliere bestuursvergaderingen. Dit onder meer om het voor 
de commissie inzichtelijk te maken wat de knelpunten en werkzaamheden zijn, waar men tegenaan 
loopt en welke zaken er lopen en/of aandacht vragen.  
 
In de periode vanaf november tot februari zijn een aantal leden om persoonlijke redenen afgehaakt.  
Sinds eind januari zijn er 2 jonge leden toegetreden. Dit is een zeer welkome aanvulling. 
De commissie bestaat nu uit: Jovanni Olieberg, Tristan van der Werf en Janny Atema. 
 
De beeldvorming is duidelijk, er lopen en spelen zaken waarbij (enige) interventie wenselijk is vanuit 
de wijk, maar als de BOB het niet doet wie dan wel?  
De Bewonersorganisatie Beijum is (nog steeds) de schakel tussen de wijk en diverse organisaties, 
instellingen en de Gemeente.  
Tijdens de bijeenkomsten is er gebrainstormd over wat voor rol de BOB in de wijk kan of moet 
vervullen en op welke wijze en hoe dit te verwezenlijken 

1. De BOB in de oude vorm met een (breed) bestuur en de tweewekelijks reguliere 

vergaderingen handhaven. Zaken vanuit het bestuur regelen, oppakken en soms ad-hoc op 

inspringen of zoals nu veelal, laten liggen vanwege gebrek aan capaciteit van vrijwilligers en 

draagkracht. 

 
2. In de vorm van bv. een platform, de BOB zou meer een overkoepelend orgaan moeten zijn 

dat, naast gesprekspartner voor de gemeente en andere organisaties, in de wijk en voor de 

bewoners een meer faciliterende rol speelt voor allerlei bewonersinitiatieven, werkgroepen 

en ideeën.  

Optie 1: Een bewonersorganisatie met een groot algemeen bestuur dat tweewekelijks vergadert lijkt 

niet meer van deze tijd. 

Dat betekent dat de commissie optie 2, BOB als platform of overkoepelend orgaan, als uitgangspunt 

heeft genomen voor het verdere overleg. In die rol is het niet nodig om een uitgebreid bestuur te 

hebben, maar een dagelijks bestuur bestaande uit een drietal personen, of een algemeen bestuur 

van bv. max. 5, die naar gelang de noodzaak er is en afhankelijk van de zaken/problemen/initiatieven 

die zich voordoen overleg heeft en stappen onderneemt om bewoners/ werkgroepen te mobiliseren. 

De interesse, kennis en inzet van de wijkbewoners zelf speelt hierbij een belangrijke rol. 

Het kan gaan om tijdelijke zaken waarbij de bijdrage van bewoners in welke vorm ook tijdelijk kan 

zijn, of meer permanente zaken. Het is tevens de vraag of dit onder de BOB-vlag plaats moet vinden 

of in samenwerking met de andere bewonersinitiatieven (Sociale Long).  

 

De organisatie vervult vooral een informerende en faciliterende rol. De bewonersinitiatieven en 
werkgroepen functioneren meer autonoom, maar kunnen te allen tijde op een bestuur terug vallen 
en zaken terugkoppelen. Leg de zaken bij de bewoners neer, betrek de wijk, maak gebruik van een 
netwerk. Wil men het zelf ook oppakken? Prima. Niet? Dan achteraf ook niet zeuren.  
Is het “project”voltooid? Top!, mogen we bij een voorkomende gelegenheid weer op je/ jullie 
terugvallen? Geen verplichting maar alleen verwachting en verbondenheid. Open en transparant, 
draagvlak creëren. 
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Om dit te realiseren zal er meer verbinding en samenwerking tussen de diverse organisaties en 
bewonersinitiatieven, zoals de Sociale Long, plaats moeten vinden en gezocht moeten worden. Dit 
vraagt inzet en betrokkenheid van alle partijen.  
Goede informatie voorziening richting de wijkbewoners is in deze van wezenlijk belang om 
draagkracht te creëren en resultaat te boeken. 
 
Als de ALV zich in bovenstaand beleid kan vinden dan moet er de komende periode invulling gegeven 
worden aan de volgende zaken:  
 

 De BOB nieuwsbrief. 

 

 Beheer van de website beijum.org/Facebook.  

 Hoe bereik je de wijkbewoners? 

 Hoe bouw je het netwerk op?  

 Wie van de 12.985 wijkbewoners wil ondersteunen, helpen, meedenken? 

 Informele brainstormsessie met vertegenwoordigers van o.a. de Sociale Long. 

De commissie heeft er gezien de ontwikkelingen alle vertrouwen in dat binnen nu en een half jaar de 
eerste stappen gezet kunnen worden in de communicatie en samenwerking tussen de diverse 
(professionele) organisaties en bewonersinitiatieven.  
 
Namens de commissie, 
 
Janny Atema 
 


