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Agenda en vergaderstukken 

voor de Algemene ledenvergadering 

op  

dinsdag 20 maart 2018 

in het Heerdenhoes 

Isebrandtsheerd 97 

        

Aanvang 20.00 uur 

Zaal open 19.45 uur, de koffie staat klaar. 

 

Na afloop is er nog gelegenheid voor een 
 hapje en drankje 

* 

Een ieder is van harte welkom! 

   Algemene 
Ledenvergadering 
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Agenda  van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2018 
  

1. Opening, vaststelling geldigheid vergadering * 

2. Agendavaststelling 

 3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 

 4. Vaststelling verslag ledenvergadering 25 september 2017  

5. Vaststelling Inhoudelijk jaarverslag 2017 

6. Vaststelling jaarrekening 2017 

 Toelichting + exploitatierekening 2017  

 Balans per 31-12-2017  

7. Verslag en bevindingen kascommissie en kiezen nieuwe kascommissie 

8. Voortgangsrapportage najaar 2017/ voorjaar 2018 

9. Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld  

10. Bestuursverkiezingen 

11. Rondvraag  

12. Sluiting  

 

* 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.  

 

Agendavaststelling                                                                                 Agendapunt 2 

 

Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur                 Agendapunt 3 
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Verslag ALV d.d. 25 september 2017                                                  Agendapunt 4 
 

Daar het aantal aanwezige leden minder dan 10% van het ledenstand was, werd in stemming 

gebracht of de vergadering doorgang zou vinden of niet. Unaniem werd besloten tot het 

door laten gaan.  

De agendapunten werden vlot doorgewerkt, waarbij het verslag van de ALV van 23 maart 

2017, werkplan/voortgangsrapportage en de begroting 2018 werden goedgekeurd en 

vastgesteld door de leden. Bij de begroting had een van de leden nog wat vragen, die 

afdoende werden beantwoord. Tijdens de vergadering vond nog een verkiezing voor een lid 

van de kascommissie plaats. Aangezien het voor een jaar is, heeft een van de leden zich 

bereid verklaard dit op zich te nemen. 

Een toegevoegd agendapunt is onze bijdrage aan de Beijumkrant. Voor de krant van 

september 2017 heeft de Bewonersorganisatie wegens het ontbreken van ter zake doende 

items geen bijdrage. Wel heeft de voorzitter n.a.v. van de subsidieverlening van de 

gemeente  aan het Trefpunt inzake de Beijumer meegedeeld dat de gemeente van mening is 

dat een wijkkrant deel dient uit te maken van een bewonersorganisatie wil de krant in de 

toekomst in aanmerking komen voor subsidie. De gemeente is dan ook van mening dat de 

volgende begroting gezamenlijk door het Trefpun (de Beijumkrant) en de 

Bewonersorganisatie opgesteld en aangevraagd dient te worden. De leden hebben het 

bestuur hun goedkeuring gegeven om met het Trefpunt (de Beijumkrant) om de tafel te 

gaan zitten. Wel heeft het bestuur de opdracht gekregen om helder te krijgen hoe de diverse 

taken verdeeld zijn/worden en onder welke voorwaarden de Beijumkrant wordt uitgegeven.  

Het bestuur zal dit standpunt meenemen in de gesprekken. 

Na de vergadering werd nog wat nagepraat in de Grand Cafe van het Trefpunt.   
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Inhoudelijk jaarverslag 2017                                                                Agendapunt 5 

 

Het jaar 2017 in vogelvlucht 

Het doel van de Bewonersorganisatie Beijum is het bevorderen van de leefbaarheid in Beijum, samen 

met zoveel mogelijk wijkbewoners en organisaties. Dit op een open en transparante wijze, met 

heldere communicatie, ongedwongen en met wijk brede inspraak en faciliterend daar waar het nodig 

is. 

Het afgelopen jaar was voor ons het jaar om de opgestelde Missie en Visie 2016, vastgesteld door 

onze leden,  te prolongeren. Is hieraan voldaan? Terugkijkend denken wij dit te kunnen 

beantwoorden met een JA. 

Positieve ontwikkelingen, ontmoeting en sociale cohesie 

Een van de speerpunten was het samenbrengen van de diverse organisaties in de wijk. Activiteiten 

afstemmen, overleggen stimuleren, elkaar ondersteunen in plaats van alles zelf regelen en/of uit te 

voeren en te bekostigen. Organisaties zoals de Sociale Long, het Trefpunt, Buurtcentra in Beijum, 

Werkgroep Senioren Beijum, bij Bosshardt, PKN de Bron, Beijum40 etc. en de bewonersorganisatie 

weten elkaar beter te vinden en weten wat wij aan elkaar hebben. Samen staan wij sterker en gaan 

we sneller.  

Deze betere onderlinge communicatie heeft er o.a. toe geleid dat er een Digitaal Platform Beijum zal 

komen. Eind vorig jaar heeft de Bewonersorganisatie Beijum het plan gelanceerd om een digitaal 

wijkplatform op te gaan zetten. In samenwerking met o.a., de Sociale Long, Buurtcentra in Beijum en 

Trefpunt is een plan gemaakt hoe een dergelijk digitaal wijkportaal eruit zou moeten zien. Het 

digitale wijkplatform zou de plaats moeten zijn waar alles over Beijum te vinden is. Een agenda, een 

activiteitenoverzicht, evenementen, nieuws, informatie,het ontstaan van Beijum en nog veel meer. 

Er moeten nog diverse partijen benaderd worden om eventueel aan te haken bij het project. Hierin is 

duidelijkheid en betrokkenheid richting de wijkbewoners  de onderliggende gedachte. Het 

uiteindelijke doel is om ook een fysiek wijkplatform te vormen. Een Wij Beijum maar dan door en 

voor wijkbewoners en wijkorganisaties. 

Participatie 

Door de betere samenwerking hebben wij buiten de jaarlijkse bijdrage aan de kerstpakketten actie 

om ook een (financiële) bijdrage kunnen leveren zoals aan de Spijker en Spelweek, de Braderij, de 

Volkstuinen, schoonmaakactie in de Groene Long, kerstdiner van de Werkgroep Senioren Beijum, 

oliebollenontmoeting in de Bron en de Oudjaar oliebollenactie in het Trefpunt. Het is fijn om te 

merken dat men ons maar ook elkaar weet te vinden om gezamenlijk er te zijn voor de Beijumers. 

Het afgelopen jaar hebben wij ook weer meer heerden financiële ondersteuning mogen en kunnen 

bieden bij de diverse door bewoners zelf opgezette heerd activiteiten zoals schoonmaakacties, 

milieustraten, Burendag etc. Beijumers worden zich steeds meer bewust van de eigen 

verantwoordelijkheid  ten aanzien van het leefgenot en woonbeleving. Een zeer positieve 

ontwikkeling die wij toejuichen. Ook de Buurtconciërges, vrijwilligers die de rommel van anderen 

opruimen, hebben wij een financieel  hart onder de riem mogen steken. 
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Speelplekkenplan Beijum 

De werkgroep waar de BOB zitting in heeft functioneert als een spreekbuis tussen de heerdbewoners 

in Beijum en de gemeente Groningen. De heerdbewoners waarderen deze manier van 

communicatie. Echter, het aantal bewoners dat op bijeenkomsten aanwezig is, is in veel gevallen 

minimaal. Het lijkt erop dat er niet altijd voldoende draagvlak en/of weerstand vooraf bij de 

heerdbewoners is voor het weghalen van kleine speelplekken en het maken van een grote centrale 

plek.  

De kracht van de werkgroep is de open communicatie onderling en richting de bewoners. De 

werkgroep is transparant tijdens de bijeenkomsten over het doel, de werkwijze en probeert het 

dialoog tussen de bewoners te optimaliseren. Uiteindelijk zijn er het afgelopen jaar in de heerden, 

waar de werkgroep actief is geweest, een gezamenlijke wens van de heerdbewoners ontstaan en zijn 

de heerdbewoners akkoord gegaan met het verdwijnen van enkele speelplekken. 

In februari 2017 is er een algemene informatiebijeenkomst voor alle bewoners van Beijum 
gehouden. Online konden bewoners een enquête invullen om de wensen en ideeën te 
inventariseren. In enkele heerden heeft de werkgroep daarna bewonersbijeenkomsten 
georganiseerd: 

- Mudaheerd. Wensen en behoeften in kaart gebracht, geen verdere actie ondernomen i.v.m. 
angst van veel omliggende bewoners voor overlast van hangjongeren. 

- Boelemaheerd. Wensen en behoeften in kaart gebracht. Ontwerp door bewoners laten 
kiezen en deze is eind oktober geplaatst. Twee speelplekken zullen verdwijnen.  

- Rensumaheerd. Wensen en behoeften in kaart gebracht. Het ontwerp is met de bewoners 
besproken en inmiddels uitgevoerd 

- Jaltadaheerd. Wensen en behoeften in kaart gebracht, extra enquête gehouden wegens 
enige weerstand bij direct omliggende bewoners. Het ontwerp wordt op dit moment 
gemaakt. Eén speelplek zal verdwijnen.  

- Fultsemaheerd. Wensen en behoeften in kaart gebracht. De wensen en behoeften worden 
gecommuniceerd naar Henk Rodenhuis. Eén speelplek zal verdwijnen.  

 

Heerdenaanpak 

De aanpak van de Atensheerd is inmiddels in volle gang. Alle plannen zijn gebaseerd op de inbreng 

van de bewoners over de verbetering van de woonomgeving. De bewonersorganisatie is hier in 2017 

zijdelings bij betrokken geweest. 

Accomodatiebeleid 

De komende jaren zullen in Beijum een aantal panden leeg komen te staan. Denk hierbij aan de 

buurthuizen die naar het derden gebouw verhuizen, het vertrek van natuureducatie uit de 

Boerderijum en de Expeditie.  Voor de grotendeels leegstaande  Wegwijzer is er inmiddels een 

invulling gevonden. De gemeente stelt de ruimtes voor 2 jaar beschikbaar aan initiatieven vanuit de 

wijk. Inmiddels hebben BijHem, werkgroep Groene Long en de Sociale Long hier een plek gevonden. 

Over betere en wijkgerichte invulling van de Expeditie, nu in handen van Carex, zijn er geen geen 

vorderingen. In 2018 zal het bestuur (gezamenlijk met diverse organisaties) trachten de invulling 

weer bespreekbaar te maken. 

Natuurspeelplek Natuurmonumenten 

De bewonersorganisatie heeft bemiddeld in de subsidieaanvraag van Natuurmonumenten om aan de 

rand van Beijum een natuurspeelplek te realiseren. Deze is gehonoreerd.  
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T.a.v. het vertrek van natuureducatie heeft de bewonersorganisatie de gemeente gevraagd om een 

compensatie voor de bewoners van de wijk in de vorm van de aanleg van een buitenfitness. Tijdens 

een gesprek met de stadsdeelcoördinator is ons namens de gemeente gevraagd om bij 

Natuurmonumenten te informeren of zij bij hun plannen voor de speelplek ook een buitenfitness 

kunnen realiseren. Helaas hebben zij aangegeven dat dit niet mogelijk is omdat er bij de aanleg van 

de speelplek geen toestellen o.i.d. voorzien zijn, dus ook geen buitenfitness. Het onderhoud en 

toezicht zou te complex zijn en zijn hiervoor geen financiële middelen beschikbaar. 

Overige activiteiten 

Naast al deze positieve ontwikkelingen is ons (kleine) bestuur ook druk doende met diverse 

overleggen met de Gemeente en andere partijen over: Aanpak Oosterhamriktracee en de Gerrit 

Krolbruggen (deze zijn nu in het stadium van de uitwerking van de voorkeursvarianten),  en de  

Wijkvernieuwing. Ook de veiligheid en het onderhoud van de openbare ruimte heeft onze aandacht, 

dit in samenwerking met onze werkgroep Groen, Grijs & Verkeer. 

Met het 40 jarig jubileum van onze mooie wijk voor de boeg, met veel activiteiten en festiviteiten en 

met  de positieve gedachte dat het alleen maar mooier en beter zal worden zien wij een verbindend 

2018 tegemoet. 

Werkgroep Groen, Grijs & Verkeer 

Eind 2017 telde de werkgroep 11 leden: Jacob Bosma, Theo Smit, Frans Egberink, Rob Lindeboom, 
Jochem Atema, Sylke Brecht, Mylene Gerritsen, Luuk Jonker, Rein v.d. Velde, Ine Bielefelt en Wim 
Klein. De werkgroep kwam ook dit verslagjaar 4x bijeen.  

 Begin 2017 raakte het overleg tussen de werkgroep, de buurtcongiërges en stadsbeheer door 
personele wisselingen bij Werkprojecten in het slop. Lopende het jaar werd duidelijk dat de situatie 
wat betreft zwerfvuil en dump van grof vuil in de wijk verslechterde. Toen bleek o.a. dat de bezetting 
van de buurtcongiërgeteams sterk was uitgedund. Dat had zijn weerslag op de aanpak van zwerf- en 
drijfvuil in de wijk maar ook op de signalering van afvaldump in de openbare ruimte. Het eerdere 
periodieke overleg is inmiddels weer opgepakt, actie is ingezet om de teams weer op sterkte te 
brengen en de eerder gemaakte afspraken  dat stadsbeheer door de buurtcongiërges gemeld 
gedumpt grof vuil ruimen zijn in ere hersteld. De verwachting is dat de situatie wat zwerf- en drijfvuil 
betreft weer snel zal verbeteren,  dat er een duidelijker analyse komt van de effecten van het huidige 
inzamelbeleid van de gemeente inzake grof vuil en of dat beleid aanpassing behoeft. 

De verwachting is dat de gemeente nu op afzienbare termijn met voorstellen komt voor de aanpak 
van de verkeersroutes op het winkelcentrumplein.  De werkgroep heeft in dat verband o.a. aandacht 
gevraagd voor de problematische situatie wat de fietsenrekken tegenover de pinautomaat van de 
SNS-bank betreft.  

De werkgroep heeft constructief contact met stadsbeheer over het gemeentelijk snoeibeleid in de 
wijk. Wat de uitvoering van het bomenplan betreft heeft de werkgroep stadsbeheer laten weten dat 
de inbreng van de werkgroep en van  andere bewoners(groepen) niet serieus genoeg worden 
genomen. 

De werkgroep is van mening dat zodra het 'derdengebouw' bij centrum Oost klaar is de 

bewegwijzeringborden naar de voorzieningen in de wijk aangepast moeten worden. Voor 

verbetering van de fietsbewegwijzering en straatnaamborden op een aantal plekken zoekt de 

werkgroep nog mensen die dat op willen pakken. Dat geldt ook voor het honden uitlaatbeleid: er 

wordt nog steeds veelvuldig geklaagd over hondenpoepoverlast. 
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Stadsbeheer heeft gefaseerde verbetering toegezegd wat betreft het oeverbeleid in de wijk. Oevers 
verloederen en waterpartijen zijn te vaak onzichtbaar.  De werkgroep vindt wat dat betreft het 
oeverbeleid in de Boterdiepstrook een goed voorbeeld voor de rest van de wijk.  

De werkgroep gaat binnenkort in overleg met stadstoezicht over betere aanpak van misbruik van 
openbare ruimte in de wijk zoals afvaldump, het illegaal 'inpikken' van gemeentegrond en langdurig 
geparkeerde en vaak verwaarloosde aanhangers. 

De gemeente heeft toegezegd dat er nu binnenkort een start wordt gemaakt met een beheerplan 
voor de Groene Long.  

Oktober j.l. maakten een aantal werkgroepleden met stadsbeheer een schouwronde in de wijk.  Een 
aantal aandachtspunten: het ruimen van blad, bij het maaien van gras veroorzaakte schade, het 
gebruik maken van takkenrillen door de gemeente, o.a. door boomwortelopdruk beschadigde 
bestrating, vervuiling van bebording. Met stadsbeheer zijn afspraken gemaakt voor verbetering van 
de aanpak van die punten. April a.s. wordt bekeken wat daarvan is terecht gekomen.  

Op voorstel van de werkgroep heeft de BOB een brief gestuurd naar de wethouder van verkeer 
waarin aangedrongen wordt op aanpak van onveilige situaties op de kruisingen van het fietspad 
Garsthuizermaar met de rijbanen op de parkeerplaats bij Kardinge, de kruising Huizingermaar en 
Kardingeweg en bij de Gerrit Krolbrug vooral autoverkeer vanaf de Ulgersmaweg nog veel te vaak 
(brom)fietsers van en naar de brug in gevaar brengt.  

Tenslotte: nog steeds blijven een aantal actiepunten geheel of gedeeltelijk liggen. Wie belangstelling 
heeft om ook actief te worden in de werkgroep kan contact opnemen via info@beijum.org . 
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Financiële verantwoording boekjaar 2017                                         Agendapunt 6 
 

Het financieel jaarverslag, bestaande uit de toelichting, exploitatierekening 2017 en de jaarbalans 

2017, is door het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum goedgekeurd op 27 februari 2017. 

 

In deze: 

Voorzitter en 2e penningmeester: Rein v.d. Velde 

Penningmeester: Naomi Rumaloine 

Secretaris: Janny Atema 

Bestuurslid: Tristan van der Werf 

_________________________________________________________________________________ 

 

Toelichting financieel jaarverslag 2017 van de Bewonersorganisatie Beijum 

 

 

Toelichting op de Jaarrekening 

De jaarrekening is afgezet tegen de begroting van 2017, welke is goedgekeurd door de ALV in 

september 2016.  

De jaarrekening laat voor het jaar 2017 een positief exploitatieresultaat van € 832, - zien ten opzichte 

van de negatieve vastgestelde begroting  jaar 2017.  

 

Een aantal posten en rubrieken zijn afwijkend  ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017, 

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

 

Kosten algemeen 

 

Het bestuur is er  in 2017 niet in geslaagd om een aantal vrijwilligers actief te werven/benaderen om 

enkele zaken zelf op te pakken (zoals b.v. de hondenpoep en wateroverlast)  Hierdoor is het begrote 

bedrag van € 450, - niet aangesproken. Daarnaast zijn de administratiekosten € 327,- lager dan 

begroot. Reden hiervan is dat er meer gebruik gemaakt is van digitale verzending en postbezorging 

door vrijwilligers. 

 

Activering 

Post: 

 Bestuursvergaderingen  is €  660, -  lager uitgevallen dan in de begroting opgevoerd. Dit komt  
o.a. door het beëindigen van haar bestuurslid lidmaatschap in maart 2017 van Jovanni 
Olieberg. De vacature is nog niet ingevuld. 

 Ledenvergaderingen is  met € 216, lager dan begroot. Reden hiervan is de helaas mindere 
opkomst op de ledenvergaderingen en een beter afgestemde kostendoorberekening door de 
Buurtcentra. 

 Heel de buurt vergaderingen met een uitgave van € 162¸- is deze post € 238,- lager dan 
begroot. De verwachting was dat er meer kosten gemaakt zouden worden t.a.v. onder 
andere de speelplekken bijeenkomsten.  Deze kosten zijn echter grotendeels door WIJ 
Beijum gedragen 

 Publiciteit: Deze post was niet specifiek  opgenomen in de vastgestelde begroting 2017.  De 
kosten voor publiciteit waren meegenomen in de post werkplan. Sinds kort is deze post ook 
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opgenomen op het verantwoordingsformulier van de Gemeente. Vandaar dat de uitgaven 
van € 395, - inzichtelijk zijn geworden. 

 Heerdenbijeenkomsten is door het uitblijven van een aantal subsidieaanvragen van 
heerdencommitees  en aanvragen voor ondersteuning van de Burendag € 564,- lager dan de 
begrote € 1625,- 

 Werkplan was begroot op € 1725, - maar is met € 1123, -  overschreden. Dit is terug te 
voeren naar de gemaakte uitgaven ten behoeve van een eerste opzet van een digitaal 
Wijkplatform welke door de Bewonersorganisatie is geïnitieerd. 

 Activiteiten ontmoeting sociale cohesie is met € 521, - overschreden. Er is een niet begrote 
extra  bijdrage van € 500, - gedaan t.b.v. de oudejaar oliebollenactie in het Trefpunt voor 
gratis oliebollen minder bedeelden in onze wijk. (bon uit de kerstpakketten) 

 

Communicatie 

Post: 

 Wijkkrant  begroot op €3100. In de begroting was geen rekening gehouden met de 
opmaakkosten van de pagina. Hierdoor is deze post met € 519,- overschreden naar  € 3619, -  

 Website is met € 483, - lager uitgevallen. Helaas is wederom de gewenste aanvulling voor het 
websitebeheer uitgebleven. 

 Flyer-folders was begroot op € 250, -De kosten van het uitgegeven van de nieuwsbrief in 
januari 2017  vielen hoger uit waardoor deze post met een overschrijding van € 343, - belast 
is voor € 593, - .  

 

Subsidies:  

Op basis van de ingeleverde verantwoording toegekende subsidie voor het boekjaar 2016 van de 

gemeente Groningen is in 2017 € 2210, - aan te veel ontvangen subsidie teruggevorderd.. 

 

Toelichting op de balans  

In het boekjaar 2017 is het eigen vermogen van € 6162, - op 01-01-2017 met € 1738, -  afgenomen 

naar € 4423, - op 31-12-2017.  

 

 

  

 

 

Zoals uit de balans over het boekjaar 2017 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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 Exploitatierekening 2017 
LASTEN 

       Werkelijk 2016 Werkelijk 2017 Begroting 2017 

              

Kosten algemeen             

Kamer van Koophandel                   -                      -    

Ontvangsten college en raad                   -    0                 -    

Rente en bankkosten               132    130            135    

Vrijwilligersvergoedingen                   -    0            450    

Telefoon, internet               354    50              50    

Huisvestingskosten (verzekering)               189    192            189    

WA verzekering                   -    0                 -    

Administratiekosten               131    8            335    

Kantoorartikelen               101    51            100    

kopieerkosten algemeen               118    0       

Onvoorzien  

  
0            100    

Overige algemene kosten                 54    80            150    

Totaal algemeen            1.079    511         1.509    

              

Communicatie             

Wijkkrant            2.067    3.619         3.100    

Website            1.341    1.607         2.090    

Flyers, folders               736    593            250    

Spreekuur                   -    190                 -    

Huisvesting voor communicatie            1.188                    -             300    

Overige communicatiekosten                   -                    -                  -    

Totaal communicatie            5.332    6.009         5.740    

              

 
      

 

Werkelijk 2016 Werkelijk 2017 Begroting 2017 

              

Activering             

Groen-/grijscommissie            1.356             1.450          1.360    

Verkeerscommissie                   -                  90             240    

Ledenvergaderingen               494                134             350    

Bestuursvergaderingen            1.799             1.610          2.270    

Feestcommissie                   -                  -                    -    

Heel-de-buurt vergaderingen               461                162             400    

Stadsdeeloverleggen                 19                  -                 40    

Buurtactiviteiten            1.374             1.856          2.000    

Huisvesting voor activering            1.560                  -               300    

Publiciteitskosten                   -                395                  -    

Heerdenbijeenkomsten               525             1.061          1.625    

Werkplan             1.185             2.848          1.725    

Activiteiten ontmoeting/sociale cohesie              1.721          1.200    

Overige kosten activering               411                  -                      -    

Totaal activering            9.184           11.327        11.510    

Som van de lasten 
  

15.595  
  

17.847   
    

   18.759  
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Exploitatierekening 2017 

 

Werkelijk 2016 Werkelijk 2017 Begroting 2017 

              

BATEN             

Basissubsidie            1.500    1.500         1.500    

Subsidie communic./activ. *          16.328    16.679       16.679    

Incidentele subsidies OCSW                   -                    -                  -    

Diverse baten communicatie                   -                    -                  -    

Diverse baten activering                 47                    -                  -    

Overige baten                   -    499                 -    

Som van de baten          17.875    18.678       18.179      

Winst 
             2280 

       

 

      
  

832                       -580 
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Bewonersorganisatie Beijum              Financiële verantwoording over boekjaar 2017 

                                                                         Balans per 31-12-2017 

Activa 31-12-2016 31-12-2017 Passiva 31-12-2016 31-12-2017 

Vaste activa Eigen vermogen 12.360,00 €     4.423,00 €       

           reserveringen 3.500,00 €       3.500,00 €       

Vlottende activa Kortlopende schulden 

     debiteuren 6.197,00 €                 crediteuren 1.960,00 €      3.919,00 €       

     liquide middelen 11.623,00 €    11.842,00 €     __________ ___________ 

Totaal 17.820,00 €    11.842,00 €     Totaal 17.820,00 €    11.842,00 €    

                                                               Toelichting  op de Balans 
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Verslag en bevindingen kascommissie                                               Agendapunt 7 
 

Door onvoorziene omstandigheden zal het verslag van de kascommissie ter vergadering worden 

uitgereikt. Tevens zal de kascommissie haar bevindingen ter vergadering uit een zetten. 

 

Tevens zal er een nieuwe kascommissie gekozen worden. 
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Voortgangsrapportage oktober 2017 – maart 2018                        Agendapunt 8 

Herinrichting speelplekken 

De initiatiefgroep van de speelplekken heeft een verslag aan de gemeente doen toekomen over de 

uitvoering van het speelplekkenplan ton nu toe. Hierin is onder aangegeven dat het totale tijdsbestek 

om de uitvoering af te ronden vijf jaar zal zijn. Omdat  een en ander  mede afhankelijk is van de 

financiële middelen verstrekt door de gemeente  gaat men op zoek naar andere financiële bronnen 

die aangeboord kunnen worden om de planning zeker te stellen. 

De Beijumer 

We hebben in de 11 uitgaven van de Beijumer de beschikking over een vaste pagina. Over de vanuit 

het Trefpunt voorgestelde deelname van de BOB en gedeelde verantwoordelijkheid  

(subsidieaanvraag) in en voor de wijkkrant zijn er nog enkele vraagtekens die onvoldoende zijn 

beantwoordt. Voor alsnog betalen wij de gangbare paginaprijs per maand. Het bestuur is in 

afwachting van een verder overleg. 

Wijkvernieuwing.  

Sinds januari is Minetta Koornstra de nieuwe gebiedsteam coördinator. Zij heeft haar 

werkzaamheden aangaande het uitvoeren en bespreekbaar maken van het wijkvernieuwingsplan 

overgedragen aan Roelf Ottens. Opdracht is om voor de zomer 2018 met een “actieplan” te komen. 

Roelf heeft participatie hoog in het vaandel staan. Hij heeft dan ook adequaat gereageerd op het feit  

dat er negatieve reacties waren dat in de projectgroep de organisaties en bewoners geen zitting 

hebben. De projectgroep is nu uitgebreid met een aantal betrokken wijkbewoners, al dan niet 

verbonden aan een organisatie. Punten die verder uitgewerkt worden en dan voorgelegd aan de wijk 

zijn o.a: veiligheid, wonen en gezondheid, leefomgeving en werk. Hierbij wordt getracht om ook 

zoveel mogelijk jongeren bij te betrekken en te activeren. 

Sociale Long 

Ondanks een goede samenwerking met de Sociale Long en de vergevorderde plannen om de door de 

gemeente ter beschikking gestelde gelden te laten beheren door de BOB, (een en ander in goed 

overleg met de subsidieverstrekker) is het fysieke gedeelte van de SLB uiteengevallen. Diverse 

redenen lagen hieraan ter grondslag. Uiteraard betreuren wij dit zeer. Vooral ook omdat de wijk 

hierdoor aan het kortste einde trekt. De facebookpagina blijft wel bestaan alsmede de maandelijkse 

wijkbijeenkomsten in de Wegwijzer. Deze worden opgepakt door betrokken wijkbewoners en de 

beheerders van de Wegwijzer. 

Digitaal wijkplatform 

Momenteel wordt er gewerkt aan de invulling van een website. Er zijn gesprekken gaande met de 

werkgroep Historisch Beijum die eigenaar is van het domein www.beijum.nl. Er zullen nog enige 

zaken duidelijk op papier gezet moeten worden aangaande de overname en beheer van de 

domeinnaam maar het lijkt allemaal goed te komen. Daarnaast zijn wij druk doende om een redactie 

te vormen, een convenant op te stellen en een redactiestatuut. Eveneens zal er bij de gemeente een 

extra subsidie aanvraag gedaan moeten worden. De BOB heeft de eerste opstartkosten voor zijn 

rekening  genomen maar kan niet het hele project bekostigen. De eindverantwoording voor het 

wijkplatform ligt op dit moment nog bij de bewonersorganisatie Beijum dit als initiatiefnemer. De 

wens is uitgesproken om het wijkplatform binnen nu en 18 maanden onder te brengen in een aparte 

stichting.  

http://www.beijum.nl/
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Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld                        Agendapunt 9 

 

 

Bestuursverkiezingen                                                                           Agendapunt 10 

Het volledige bestuur heeft zijn statutaire 2 jaar er op zitten. 

De bestuursleden: Rein van der Velde, Naomi Rumaloine, Janny Atema en Tristan van der 

Werf treden af en stellen zich wederom kandidaat. Ze zijn terstond weer herkiesbaar 

Tiemen Wagenaar draait alweer enige tijd mee en stelt zich ook kandidaat voor een 

bestuurslidmaatschap. 

Het is aan de vergadering of er mondeling of schriftelijk gestemd wordt. 

Nieuwe kandidaten kunnen bij aanvang van de vergadering zich aanmelden of voorgedragen 

worden. 

 

 

Rondvraag                                                                                               Agendapunt 11 

 

 

Sluiting                                                                                                     Agendapunt 12 

 

 

 


