
 
 

 
1 

 

 
 

 

Agenda en vergaderstukken 

voor de Algemene ledenvergadering 

op  

dinsdag 26 maart 2019 

Huis der Heerden 

Melsemaheerd 2 

        

Aanvang 19.30 uur 

Zaal open 19.15 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. 26 maart 2019 
  

1. Opening, vaststelling geldigheid vergadering * 

2. Agendavaststelling 

 3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 

 4. Vaststelling verslag ledenvergadering september 2018  

5. Vaststelling Inhoudelijk jaarverslag 2018 

6. Vaststelling jaarrekening 2018 

• Toelichting + exploitatierekening 2018 

• Balans per 31-12-2018 

7. Verslag en bevindingen kascommissie en kiezen nieuwe kascommissie 

8. Voortgangsrapportage najaar 2018/ voorjaar 2019 

9. Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld  

10. Rondvraag  

11. 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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Agendapunt 4 

Kort verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersorganisatie Beijum d.d. 25 

september 2018 

De opkomst op deze ledenvergadering was zeer teleurstellend. Naast vier bestuursleden 

waren nog drie leden aanwezig. Unaniem is bij stemming besloten is om de vergadering 

door te laten gaan. 

De agendapunten werden vlot afgehandeld:  

- het verslag van de ledenvergadering d.d. 20 maart 2018 werd vastgesteld, met bij het 

punt aangaande de Wijkkrant de mededeling dat ondanks diverse pogingen van het 

bestuur geen overzicht is ontvangen van de uitgaven en inkomsten van de Wijkkrant 

om een gefundeerde begroting op te stellen. De Gemeente Groningen gaat er van uit 

dat de bewonersorganisatie mede subsidieaanvrager is voor de wijkkrant.  

- Voortgangsrapportage 2018 van het bestuur is besproken 

- Werkplan 2019 is vastgesteld 

- Begroting 2019 is vastgesteld 

Daar er bij de rondvraag geen belangwekkende zaken aan de orde zijn gekomen werd de 

vergadering door de voorzitter gesloten. 
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 Agendapunt 5 

Inhoudelijk jaarverslag 2018  

➢ Positieve ontwikkelingen, ontmoeting en sociale cohesie 

Digitaal platform 

Activiteiten afstemmen, overleggen stimuleren, elkaar ondersteunen .  Het is niet alleen bij 

deze woorden gebleven, maar door de betere onderlinge communicatie heeft het plan van 

de Bewonersorganisatie Beijum om in samenwerking met o.a. de Bron,  het Trefpunt, 

Buurtcentra in Beijum en de Historische werkgroep Beijum een digitaal wijkplatform op te 

zetten in 2018 handen en voeten gekregen. Op 23 april 2018 is het convenant voor het 

digitaal platform getekend door de deelnemende partijen. Op 29 mei 2018 is de website, 

Beijum.nl, feestelijk door de wijkwethouder Mattias Gijsbertsen onder toeziend oog van een 

kleine 50 geïnteresseerden de lucht ingestuurd.   

Het beheer van de website valt nu nog onder de Bewonersorganisatie en de Buurtcentra in 

Beijum Het is een moeizaam traject om vrijwilligers te werven die zich met het onderhoud, 

beheer en vullen van de content van de website bezig willen houden. Verder moeten  nog 

meer partijen/organisaties die in Beijum actief zijn bij de digitale platform aansluiten. In 

oktober is een vervolg subsidieaanvraag door de bewonersorganisatie als initiatiefnemer 

ingediend. 

De Wegwijzer 

Vanuit de organisaties en de gemeente is aan de Bewonersorganisatie gevraagd of zij de 

Wijkbijeenkomsten in de Wegwijzer, voorheen door de Sociale Long geïnitieerd, wil 

oppakken. Gezien het belang dat wij er in zien en de plannen voor een wijkplatform hebben 

wij dit opgepakt. De Wegwijzer die de locatie voor deze bijeenkomsten is heeft ook een 

financiële bijdrage ontvangen om het een en ander te kunnen aanschaffen. 

 

➢ Participatie, ondersteuning, faciliteren. 

Beijum40 jaar 

Het jaar 2018 was ook het jaar dat Beijum 40 jaar bestaat. Succesvolle evenementen waren 

de Beijum Trail, de Braderij op plein Oost met als hoogtepunt de finale van de Voice of 

Groningen en de muziekavond in de Bron. Het muziekfestival bij het Trefpunt trok helaas 

weinig bezoekers. De geplande toneelvoorstelling zou over de grote vakantie getild worden 

en in het najaar worden uitgevoerd. Helaas is dit niet gelukt . De Bewonersorganisatie heeft 

als bijdrage € 4400, -  aan de organisatie van Beijum 40 toegekend  en de penningmeester 
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geleverd die de nodige uren en energie heeft besteed aan het opstellen en indienen van de 

begroting. Verder heeft de Bewonersorganisatie zich garant gesteld voor een 

Ploegmonument aan de Beijumerweg richting Zuidwolde, gerealiseerd door o.a. het 

Groninger Museum. 

Kunst in de wijk 

Oplettende wijkbewoners zal het wel opgevallen zijn dat her en der elektriciteit kastjes zijn 

beschilderd. Een groep kunstenaars uit de wijk heeft  bij de bewonersorganisatie om een 

financiële bijdrage gevraagd om, uiteraard met toestemming van Tennet, dit project te 

realiseren. Als aanmoediging en om een voorbeeld te zijn voor andere geldschieters is de 

aanvraag gehonoreerd met een bijdrage om in elk geval te beginnen met het project. 

Werkgroep 50Plus 

In samenwerking met de Buurtcentra in Beijum en werkgroep 50+ is een Pinksterdiner 

georganiseerd waarbij de ruim 50 gasten konden genieten van een gevarieerd diner. Verder 

is in de vakantieperiode een uitje naar Zuidlaren georganiseerd waar men in de omgeving 

kon fietsen en/of wandelen. De dag zelf was een van de warmste dagen van het jaar, zodat 

men vooral zich zelf in acht moest nemen en niet te veel moest inspannen.  Het eten, 

vervoer en de chauffeur was o.a. een bijdrage van de bewonersorganisatie. 

Kerstpakkettenactie 

Het jaarlijkse kerstpakkettenactie was dit jaar georganiseerd door de Bron en de 

Bewonersorganisatie Beijum. Naast mankracht heeft de bewonersorganisatie een bijdrage 

geleverd in de vorm van dozen en stond het garant voor de luier- en tegoedbonnen geleverd 

door Albert Heijn. Dit jaar zijn weer ruim 175 pakketten uitgedeeld. 

Politiek Eetcafé 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Bewonersorganisatie een politiek 

eetcafé georganiseerd in het Heerdenhoes. Opzet was dat het een laagdrempelig gebeuren 

zou worden waarbij onder het genot van door Beijum Kookt bereide maaltijden de 

wijkbewoners in gesprek gaan met mensen uit de politiek. De reacties vanuit de politiek en 

bewoners op de uitnodiging waren zeer positief, vooral op de manier waarop de avond 

georganiseerd was.  

Wijkvernieuwing 

De Bewonersorganisatie participeert in de klankbordgroep Wijkvernieuwing. De 

bewonersorganisatie is nauw betrokken bij het, onder auspiciën van de gemeente, 

detailhandel overleg. Verder is de Bewonersorganisatie betrokken bij het 

accommodatiebeleid maatschappelijk vastgoed in Beijum. Bij de heerdenaanpak zijn wij 
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zijdelings betrokken. Begin 2019 zal er een startbijeenkomst plaats vinden voor de aftrap van 

de Wijkvernieuwing in Beijum. 

Buurtconciërges 

Het buurtconciërges project, nu nog onder verantwoording van Werk Pro, heeft ook de 

nodige aandacht. Do BOB levert een financiële bijdrage in de vorm van een 

vrijwilligersvergoeding wanneer de participatie overeenkomst is beëindigd. Momenteel zijn 

er 2 vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen. Voor 2019 is extra subsidie aangevraagd. 

Ondersteuning overige activiteiten 

Er is een bijdrage geleverd aan de Stichting Limor ( begeleid wonen)aan de Hiddemaheerd in 

het kader van sociale betrokkenheid. Een gezellige dag met activiteiten voor en met de 

heerd. Verder zijn er meerdere bijdrages geleverd voor de Burendag, de wijkontbijten, 

Oliebollen ontmoeting, het taalcafé, Senioren 50+ en Heerden ondersteuning.  

Publiciteit 

Het afgelopen jaar is het bijhouden van de eigen website een beetje ondergesneeuwd. 

Redenen hiervoor zijn de druk die op het kleine bestuur ligt i.v.m.  het participeren in de 

diverse lopende activiteiten en overleggen en de eigen werk verplichtingen van het bestuur. 

Hieraan gekoppeld het probleem van geen vrijwilligerskunnen vinden/ mobiliseren voor de 

web-redactie. De beide facebook pagina’s zijn het afgelopen jaar up to date gehouden. Voor 

2019 hopen wij hier verandering in te brengen door meer te netwerken.   Ook is de pagina 2 

in de wijkkrant de Beijumer niet iedere maand gevuld met informatie vanuit de 

Bewonersorganisatie Beijum. Redenen hiervoor als hiervoor beschreven en gebrek aan kopij. 

Meerdere uitgaves hebben wij de pagina beschikbaar gesteld t.b.v. de Wijkvernieuwing, 

Gemeentelijke informatie en andere derden. Verder zijn er een spandoek en give-aways 

aangeschaft voor de stand waarmee wij op de Braderijen staan. 

➢ Wijk-overstijgende activiteiten  

Wij maken deel uit van de klankbordgroep Aanpak Oosterhamriktracé en Gerrit Krolbruggen. 
Samen met de Bewonersorganisatie de Hunze/van Starckenborgh heeft de 
Bewonersorganisatie Beijum bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend begeleid met 
een voorstel ten aanzien van de voorgenomen plannen voor de Korreweg als fietsstraat en 
30 km zone. We zijn het niet eens met de voorkeursvariant waar auto’s, bussen en fietsen 
gezamenlijk door de straat moeten laveren. Ons inziens wordt dit met name voor de fietsers 
een gevaarlijke situatie. De gemeente heeft helaas het bezwaar, naast de andere 42, ter 
zijde geschoven omdat zij verwachten dat met de inrichting van het Oosterhamriktracé de 
autostroom op de Korreweg zal verminderen. In 2019 zullen wij gezamenlijk hiertegen 
blijven ageren. Ook de bewonersorganisaties van Ulgersmaborg en de Korreweg worden er 
bij betrokken. 
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➢ Werkgroep Groen, Grijs en Verkeer  

Eind 2018 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.  

Ook in 2018 was er weer regelmatig  overleg tussen de werkgroep,  de buurtconciërges en 
stadsbeheer.  Lopende het jaar is de situatie wat betreft zwerfvuil en dump van grof vuil in 
de wijk verbeterd. Stadsbeheer reageert wat afval betreft slagvaardiger op meldingen van de 
buurtconciërges. Ook met het waterschap zijn betere afspraken gemaakt. Uitbreiding van de 
bezetting van de buurtconciërges  teams heeft nog steeds de aandacht. Een huis-aan-
huisflyer is in voorbereiding. De verwachting was dat de gemeente op afzienbare termijn 
met voorstellen zou komen voor de aanpak van de verkeersroutes op het 
winkelcentrumplein.  De werkgroep heeft in dat verband ook aandacht gevraagd voor de 
problematische situatie wat de fietsenrekken tegenover de pinautomaat van de SNS-bank 
betreft. De gemeente heeft toegezegd dat een en ander aandacht krijgt in het kader van de 
wijkvernieuwing. Dat geldt ook voor betere regelgeving wat betreft het in gebruik geven en 
illegaal in gebruik nemen van openbaar groen en voor betere afscheidingen tussen privé en 
openbaar groen. 

De werkgroep had ook in 2018 constructief contact met stadsbeheer over het gemeentelijk 
snoeibeleid in de wijk.  Ook het overleg over de uitvoering van het bomenplan betreft is 
verbeterd.  De gemeente gaat zorgvuldiger om met het aanleggen en beheren takkenrillen 
van snoeihout 

De werkgroep is van mening dat zodra het 'derden gebouw' bij centrum oost klaar is de 
bewegwijzeringsborden 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 hondenuitlaat 
beleid: er wordt nog steeds veelvuldig geklaagd over hondenpoepoverlast. 

Stadsbeheer heeft gefaseerde verbetering toegezegd wat betreft het oeverbeleid in de wijk. 
Oevers verloederden en waterpartijen waren te vaak onzichtbaar.  De werkgroep vindt wat 
dat betreft het oeverbeleid in de Boterdiepstrook een goed voorbeeld voor de rest van de 
wijk. Stadsbeheer en waterschap hebben hun beleid inmiddels aangescherpt. d werkgroep 
houdt de vinger aan de pols.  

Er is inmiddels een nieuw gemeentelijk  beheerplan voor de Groene Long. De werkgroep en 
ook de beheergroep Groene Long zijn tevreden over dat plan. Op voorstel van de werkgroep 
heeft de BOB al in 2017 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 
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Ulgersmaweg nog veel te vaak (brom)fietsers van en naar de brug in gevaar brengt. Op deze 
punten zijn nog steeds geen concrete vorderingen gemaakt. Werkgroep en BOB-bestuur 
gaan daar gemeente en politie binnenkort weer op aanspreken. De werkgroep denkt 
binnenkort een overzicht van knelpunten bij de voetgangersoversteekplaatsen op de 
wijkring (verlichting, invalidenvoorzieningen) klaar te hebben.  

Wat vervuiling van bebording en openbare verlichting betreft blijkt de gemeente alleen in 
actie te komen als bewoners melden. de werkgroep vindt dat de gemeente tenminste 1x per 
drie jaar alle bebording moet controleren en zo nodig schonen. Het is één van de punten die 
werkgroep en BOB-bestuur binnenkort voor willen leggen aan de nieuwe wethouder voor 
Beheer. Andere punten: plaatsen extra afvalbakken, verbeteren hondenuitlaatbeleid, 
herinvoering 2x per jaar gratis afhalen grof vuil per woonadres, plaatsing blikvanger aan de 
Groningerweg. Punten waarbij de werkgroep met betrokken ambtenaren niet verder kan 
komen.  

Stadsbeheer heeft nog geen actieplan tegen boomwortelopdruk gepresenteerd, en evenmin 
voor de aanpak van de slechte bermen van de Beijumerweg tussen Amkemaheerd en 
Boerderijum.  

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 
bob@beijum.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bob@beijum.org
mailto:bob@beijum.org


 
 

 
9 

 

 

 

Agendapunt 6 

 

Vaststelling Jaarrekening boekjaar 2018                                        
 

De jaarrekening 2018 van de Bewonersorganisatie Beijum, bestaande uit de toelichting, 

exploitatierekening 2018 en de jaarbalans 2018, is door het bestuur van de 

Bewonersorganisatie Beijum goedgekeurd op 5 maart 2019. 

 

In deze: 

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

Penningmeester: Naomi Rumaloine 

Secretaris: Janny Atema 

Bestuurslid: Tristan van der Werf  

___________________________________________________________________________ 

 

Toelichting financieel jaarverslag 2018  

 

Toelichting op de Exploitatierekening  

De exploitatierekening is afgezet tegen de begroting van 2018, welke is goedgekeurd door 

de ALV in september 2017.  

De exploitatierekening  laat voor het jaar 2018 een positief exploitatieresultaat van € 2.736, -  

zien ten opzichte van de vastgestelde begroting  jaar 2018.  

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

2018, zowel negatief als positief, waarvoor hier navolgend een toelichting. 

 

Kosten algemeen 

In 2018 is het bestuur er niet in geslaagd om voor een aantal pijnpunten bij bewoners (zoals 

b.v. de hondenpoep en wateroverlast) vrijwilligers in te lijven die deze problemen willen 

aanpakken Hierdoor is het begrote bedrag van € 350, - niet aangesproken. De post 

administratiekosten is  

 € 367,- lager dan begroot. Reden hiervan is dat er voor het overgrote deel gebruik is 

gemaakt van digitale verzending en daarnaast postbezorging door vrijwilligers (onbetaald). 

Voor de post huisvesting was een bedrag van € 200, - begroot. Deze hoefde ook niet 

aangesproken te worden. De post kantoorartikelen daarentegen, begroot € 75,-, is met € 68. 

-  overschreden naar  

€ 143, - . In deze post is opgenomen de kosten voor aanschaf diverse software t.b.v.  

beveiliging en tekstverwerking. 
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 Communicatie 

Post: 

• Wijkkrant  begroot op € 4200, - . Deze is belast met € 768, - op het 
exploitatieoverzicht. 

Reden hiervan is dat de samenwerking en communicatie  met het Trefpunt, voor wat betreft 
wijkkrant de Beijumer, moeizaam verloopt. Het bestuur van de BOB heeft schriftelijk 
verzocht om een financieel overzicht aangaande de baten en lasten van de wijkkrant. Het 
bestuur van het Trefpunt heeft hier negatief op gereageerd. Dit strookt niet met het 
afgesproken subsidiebeleid. Reden voor het bestuur om voorlopig de betalingen/bijdragen 
op te schorten. Het bestuur is nog steeds in afwachting van een reactie hierop. De posten 
Website enHet resterende begrote bedrag, groot € 3432, -, is opgenomen op de balans 2018 
als zijnde (reservering) crediteur. 
 

• Website en Flyer-folders zijn iets lager belast dan begroot, respectievelijk € 113, - en 
€ 91, -  lager, de post Spreekuur is met € 150, - lager belast dan de begrote € 240, -. 
Een aantal spreekuren viel samen met andere verplichtingen en overleggen. 

 

 

Activering 

Post:. 

• Ledenvergaderingen is  met € 105, -  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 en de wijkvernieuwing  bijeenkomsten Deze kosten 
zijn echter grotendeels door WIJ Beijum en de gemeente gedragen. 

• Feestcommissie Beijum 40 is met € 481, - lager dan begroot (€ 1250,-) Kosten zijn 
verdeeld over  Stichting Beijum 40 jaar, Trefpunt en de BOB. 

• Buurtactiviteiten  met € 387, - lager uit dan begroot.  De bijdrage voor de 
Kerstpakketten actie is dit jaar lager dan verwacht, mede omdat de bijdrage vanuit 
PKN de Bron is aangepast. 

• Heerden ondersteuning is door het uitblijven en niet tijdig verwerken van een aantal 
subsidieaanvragen van heerdencommitees  en aanvragen voor ondersteuning van de 
Burendag € 650, - lager dan de begrote € 850, -. 

• Werkplan was begroot op € 1450, -- maar is met € 1068, - hoger uitgevallen.  Op 
verzoek van de gemeente heeft de Bewonersorganisatie Beijum de 15 maanden 
achterstallige stallingskosten voor de Verbindingsbus, project van het Trefpunt,  
betaald. De door het Trefpunt ingediende subsidie aanvraag was inhoudelijk 
onvoldoende onderbouwd en derhalve niet gehonoreerd. Hierdoor kon het Trefpunt 
volgens eigen zeggen niet aan haar betalingsverplichting voldoen. Vanuit onze 
organisatie is toegezegd om gezamenlijk een goed onderbouwde nieuwe 
subsidieaanvraag in te dienen. Afhankelijk van toekenning hiervan is het 
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terugontvangen van de betaalde kosten, groot € 2269, - een onzekere factor.  
Derhalve is deze “vordering” niet in de balans opgenomen. 

• Kunstwerkgroep ( Ploegbeeld). In het kader van Beijum 40 is besloten om een Ploeg 
monument aan de Beijumerweg te realiseren als geschenk aan de wijk. Deze maakt 
deel uit van een   de Ploegroute door Groningen (in de Hunze staat er ook 1) die 
plekken weergeeft waar vroeger de Ploeg schilderijen zijn gemaakt. Kosten van deze 
die niet begroot zijn € 3180, - . 

• Intermediaire handelingen t.b.v. wijkactiviteiten: Deze post, groot € 16864, -  is geen 
uitgave post en derhalve niet van invloed op het exploitatie resultaat. Deze is nl. ook 
terug te vinden bij het overzicht Baten. 
Het betreft hier het op verzoek van het Gebiedsteam Oost en Stichting Beijum 40 jaar 

als intermediair op te treden voor verstrekken/ontvangen van subsidies voor 

wijkactiviteiten. De tussenkomst voor de gemeente bestaat uit o.a. de financiële 

afwikkeling van de Sociale Long Beijum en de Voice of Groningen. Voor de Stichting 

Beijum 40 jaar betreft het de inschrijfgelden voor de Beijum Trail vanwege het niet 

tijdig zelf beschikken van een bankrekening. 

 

Subsidies:  

Op basis van de ingeleverde verantwoording voor toekenning subsidie voor het boekjaar 

2017 van de gemeente Groningen is aan alle voorwaarden voldaan en behoeft er geen 

terugbetaling plaats te vinden. 

 

 

Toelichting op de balans  

 

De op de balans 2018 opgevoerde bedragen bij Passiva bestaan uit in 2019 betaalde facturen 

t.l.v. activiteiten in boekjaar 2018 (crediteuren) en nog niet voldane verplichtingen t.l.v. 

boekjaar 2018 (overige te betalen posten) 

 

In het boekjaar 2018 is het eigen vermogen van € 4423, - op 01-01-2018 met € 537, -  

afgenomen naar € 3887, -  op 31-12-2018.  

 

  

Ondanks dat het eigen vermogen is afgenomen, zoals is op te maken uit de balans over het 

boekjaar 2018,  beschikt de Bewonersorganisatie Beijum 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 



 
 

 
12 

 

 

EXPLOITATIEREKENING 2018     

         Bewonersorganisatie Beijum     

     
LASTEN Werkelijk 2018 Begroting 2018 

          

Kosten algemeen         

Kamer van Koophandel                    -                      -    

Ontvangsten college en raad                    -                   50    

Rente en bankkosten               157                 145    

Vrijwilligersvergoedingen                    -                 350    

Telefoon, internet                 20                   20    

Huisvestingskosten                    -                 200    

WA verzekering               192                 195    

administratiekosten                   8                 375    

kantoorartikelen               143                   75    

onvoorzien  Hardware                 25                      -    

                        -    

                     -                      -    

Overige algemene kosten                 99                   90    

Totaal algemeen                  644             1.500  

          

Communicatie         

Wijkkrant               768             4.200    

Mededelingenblad                    -                      -    

Website           1.083                 970    

Flyers, folders               434                 525    

Spreekuur                 90                 240    

Huisvesting voor communic.                    -                      -    

                     -                      -    

          

                     -                      -    

                     -                      -    

                     -                      -    

Overige communicatiekosten               269                 100    

Totaal communicatie              2.644             6.035  
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 werkelijk 2018 begroting 2018 

          

Activering         

Wijkbezoeken                    -                   60    

Groen-/grijs/verkeer commissie           1.493             1.640    

Ledenvergaderingen               195                 300    

Bestuursvergaderingen           1.665             1.620    

Wijkraden/activiteitenoverleg                    -                 300    

Ledenraadplegingen                       -    

Welzijnscommissie                    -                      -    

Feestcommissie Beijum40               769             1.250    

Heel-de-buurt vergaderingen               162                 400    

Stadsdeeloverleggen                    -                   60    

Buurtactiviteiten           1.113             1.500    

Kunstwerkgroep (Ploegbeeld)           3.180                      -    

Huisvesting voor activering                    -                 190    

Publiciteitskosten               351                 400    

werkplan/overige activiteiten           2.518             1.450    

                                - Verbindingsbus              2.269      

heerden ondersteuning               200                 850    

werkgroep senioren beijum               509                 500    

      Intermediaire handelingen wijkactiviteiten         16.864                      -    

Overige kosten activering  -                 125    

Totaal activering            29.019           10.645  

Som van de lasten            32.307           18.180  

     

     

 Werkelijk 2018  Begroting 2018 

          

BATEN         

Basissubsidie           1.500             1.500    

Subsidie communic./activ. *         16.679           16.679    

Incidentele subsidies OCSW                    -        

Andere subsidies gemeente                       -    

           - Wijkplatform www,beijum.nl                       -    

Verkoop advertentieruimte                    -                      -    

Diverse baten communicatie                    -                      -    

Diverse baten activering                       -    

      Intermediaire handelingen wijkactiviteiten         16.864                      -    

                        -    

Overige baten                    -                      -    

Som van de baten            35.043           18.179  

Winst              2.736                    -1  
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BALANS PER 31-12-2018     

 31-12-18 31-12-17 

          

ACTIVA         

Te vorderen ledencontributie                    -                      -    

Te vorderen subsidies                    -                      -    

Debiteuren                   88                      -    

Vooruitbetaalde kosten                    -                      -    

Overige vorderingen                    -                      -    

Kasgeld                    -                      -    

Spaarrekeningen           5.446             9.063    

Betaalrekeningen           5.216             2.779    

Kruisposten                    -                      -    

                     -                      -    

                     -                      -    

TOTAAL ACTIVA            10.750           11.842  

          

PASSIVA         

                     -                      -    

Terug te betalen subsidies                    -             2.210    

Vooruitontvangen bedragen                    -                      -    

Crediteuren              1.709    

   - Koopman Eigen (communicatie)               169        

   - Buurtcentra Beijum (activatie)           1.289        

   - Christine de Ruiter  (activatie)                 98        

   - Kimsted   (activatie)               176        

Overige nog te betalen posten 2018              3.500    

            - wijkkrant  (communicatie)           3.432                      -    

    - verhuizing  (reservering)               200                      -    

    - Bijdrage beijum.nl ( werkplan)           1.500                      -    

                     -                      -    

Subtotaal              6.864             7.419  

Eigen vermogen 31-12-2018              3.887             4.423  

Eigen vermogen 31-12-2017              4.423  

 

  
  

Vermogensmutatie                 -537    
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Agendapunt 7 

Verslag kascommissie Jaarrekening 2018 

Bewonersorganisatie Beijum. 

De kascommissie bestaande uit Joke Schilperoord en Jochem Atema heeft op 6 maart 2019,  

in het  bijzijn van de 2e penningmeester Rein van der Velde, de kasstukken gecontroleerd. 

Gecontroleerd is of de begin en eindsaldi aansloten en of van elke uitgave een kasstuk 

aanwezig was. Dit bleek het geval te zijn.  

Ook is gekeken naar de verantwoording van de inkomsten en de uitgaven. Dit geeft geen 

aanleiding tot het maken van opmerkingen.  

Inhoudelijk stelt de kascommissie vast dat de bewonersorganisatie Beijum in 2018  

gefunctioneerd heeft als aanjager en katalysator voor tal van projecten, d.m.v. het 

voorfinancieren daarvan of het verstrekken van een (deel) subsidie. Hierbij valt o.a. te 

denken aan: 

*Innen gelden Beijum Trail, 

*Voorfinancieren (digitale) Wijkplatform, 

*Voice of Beijum, 

*Realiseren kunstwerk De Ploeg en 

*Aanschaf AED’s. 

De kascommissie ziet dat als een positieve ontwikkeling. 

Gezien het bovenstaande adviseert de kascommissie de ALV om de penningmeester en het 

bestuur decharge te verlenen.  

Groningen, 26 maart 2019 

Joke Schilperoord 

Jochem Atema 

 

Vaststellen kascommissie jaar 2019 

De kascommissie wordt steeds voor de periode van 1 jaar gekozen. De huidige leden worden 
bedankt voor hun inspanning en bijdrage. Uiteraard mogen zij zich wel weer beschikbaar 
stellen voor een de volgende periode. 
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Agendapunt 8 

Voortgangsrapportage  oktober 2018 – maart 2019 

Herinrichting speelplekken 

Er is aan de Jaltadaheerd een nieuw speelplek aangelegd, dit  buiten medeweten van de 

werkgroep herinrichting speelplekken. Op de Bunnemaheerd werden twee ontwerpen 

gepresenteerd en een van de twee werd door een meerderheid van de aanwezige kinderen 

gekozen. Dit ontwerp is in het najaar 2018 gerealiseerd. Dit voorjaar worden twee 

ontwerpen voor speelplekken aan de Bentismaheerd gepresenteerd. 

De Beijumer 

Ondanks diverse mailtjes richting de redactie van de Beijumer, lees het Trefpunt, hebben 

we geen response gekregen op ons verzoek om inzage in de financiën om een degelijke 

begroting op te stellen.   Het bestuur levert geen maandelijkse kopij voor de krant aan. 

Soms is er geen aanleiding ertoe of geen kopij, maar ook de aanlever- en verschijningsdata 

van de Beijumer  komen vaak ongunstig uit m.b.t. de data van diverse evenementen. 

Wijkvernieuwing 

Op 18 januari j.l. is in het kader van de wijkvernieuwing een startbijeenkomst inclusief 

buffet gehouden in het Heerdenhoes onder de noemer Beijum Bruist rond een viertal 

thema’s: 

- Aantrekkelijke en veilige buurt 

- Gezond, veilig en kansrijk opgroeien 

- Ouder worden in Beijum 

- Iedereen kan meedoen 

De opkomst was met een kleine 200 personen overweldigend, de organisatie zag zich 

genoodzaakt om het geplande buffet te vervangen door maaltijdsoepen en brood. 

Op deze starbijeenkomst konden mensen aangeven of ze betrokken willen worden bij een 

van de thema’s. De mensen die zich hebben opgegeven hebben half februari een mail 

gekregen. 

In 2019 wordt er een vervolg gegeven aan het implementeren van de wijkvernieuwing in 

de wijkplatform bijeenkomsten. 

Samen met een vertegenwoordiging vanuit de bewonersorganisatie is men druk bezig om 

een “opschoondag” eind mei te realiseren 

 



 
 

 
17 

 

   Gerrit Krolbruggen 

Eind januari j.l. heeft het bestuur de bewonersorganisaties van 

Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg, Lewenborg, De Hunze/Van Starkenborg en de 

Korrewegwijk uitgenodigd voor een  etentje/informeel overleg in Het Heerdenhoes  en om 

nader kennis te maken. De ontwikkelingen rond de Oosterhamriktracé en de vervanging 

van de Gerrit Krolbruggen is iets wat ook bovengenoemde wijken aangaat.  De stand van 

zaken wat betreft de vervanging van de Gerrit Krolbruggen is dat het nu weer terug is op de 

tekentafel. 

Accomodatiebeleid 

De gemeente doet onderzoek naar het gebruik van de wijkgebouwen in Beijum en wordt 

daarbij gesteund door het adviesbureau KAW. Het doel van de gemeente is om zoveel 

mogelijk mensen uit de wijk gebruik te laten maken van de wijkgebouwen.  Januari  jl. heeft 

KAW met enkele bestuursleden een interview gehouden en middels een enquête de vraag 

en aanbod van activiteiten en voorzieningen in kaart gebracht. Op donderdag 21 maart 

wordt een werksessie gehouden aan de Melsemaheerd om te reageren op de eerste 

uitkomsten van het onderzoek. 

Wijkplatform/wijkinloop de Wegwijzer 

De wijkbijeenkomsten in de Wegwijzer worden redelijk goed bezocht.  De inloop vindt 

plaats op de 2de donderdag van de maand. Het ligt in de planning om de wijkbijeenkomsten 

te koppelen aan de wijkvernieuwing dit in de vorm van thema en inspraakavonden. 

Digitale wijkplatform 

Het digitale wijkplatform beijum.nl is sinds mei 2018 online. Het aantal (unieke) bezoekers 

is gemiddeld 400 per maand. Een mooie start. De 2e fase van de inrichting van de website 

zal medio april geïmplementeerd worden. De afgelopen 2 maanden zijn er meer reacties 

op de site binnen gekomen en activiteiten aangemeld. Daarnaast zijn er twee organisaties, 

BijHem en  Sportwijk Beijum die het convenant onderschrijven. 

  Verhuizing 

Samen met Wij Beijum is ook de Bewonersorganisatie verhuisd naar het nieuwe 

onderkomen aan de Melsemaheerd. De spreekuren zullen hier ook weer plaats vinden. 

Nog niet bekend is of er huisvestingskosten voor ons aan verbonden zijn. Dit moet nog kort 

gesloten worden. 

Overige activiteiten 

De organisatie van de kerstpakkettenactie is overgenomen door de Bron, waarbij de 

bewonersorganisatie ook betrokken is. 
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Begin Januari was de goedbezochte Oliebollenontmoeting in de Bron, mede gefinancierd 

door de bewonersorganisatie. 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft de bewonersorganisatie in 

november 2018 een laagdrempelig politiek café georganiseerd waarbij de politiek en 

wijkbewoners op een ongedwongen manier en in relaxte sfeer met elkaar in gesprek 

gingen. 

Eén keer in het kwartaal heeft het bestuur een wijkoverleg samen met de gebiedsteam 

manager en secretaris  en de buurtcentra in Beijum en het Trefpunt. 

 

 

9. Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld  

 

 

10. Rondvraag  

 

 

11. Sluiting  

 


