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Agenda 

1. Opening, vaststelling geldigheid vergadering * 

 2. Agendavaststelling 

 3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur  

 4. Voorwoord 

 5. Vaststelling Inhoudelijk jaarverslag 2020 

 6. Vaststelling jaarrekening 2020 

• Toelichting  

• Exploitatierekening 2020 

• Balans per 31-12-2020 

 7. Verslag en bevindingen kascommissie en kiezen nieuwe kascommissie 

 8. Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld  

 9. Bestuursverkiezingen** 

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.  

**Bij agendapunt 10. 

Het huidige bestuur stelt zich herkiesbaar voor de komende periode van 2 jaar. Voorafgaande schrif-

telijk of ter vergadering kunnen leden kenbaar maken dat zij zich verkiesbaar stellen voor toetreding 

tot het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum. Bij meerdere gegadigden zal er een schriftelijke 

stemming onder de aanwezige leden  plaats vinden. 
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Voorwoord                                                                                             Agendapunt:  4 

In alle opzichten beloofde 2020 een mooi jaar te worden.  Een jaar vol met nieuwe  

activiteiten, nieuwe projecten, plannen uitwerken en grote stappen zetten in de 

wijkvernieuwing etc. Maar onheil hing in de lucht, Corona is de naam.  

Door het Coronavirus zorgden de daaraan verbonden restricties en andere van 

overheidswege ingestelde maatregelen ervoor dat de dagelijkse gang van zaken ‘ontwricht’ 

werd.  

De in maart te houden Algemene ledenvergadering werd niet gehouden, overmacht en 

gelukkig met begrip hiervoor. Gezondheid gaat boven alles tenslotte, geen risico’s nemen. 

Maar we moesten door, andere wegen en manieren vinden om te vergaderen, overleggen, 

activiteiten aan te passen en nieuwe zaken op te pakken. 

 

Het bestuur van de Bewonersorganisatie had in maart 2020 officieel moeten aftreden. 

Echter er konden geen (her)verkiezingen plaats vinden. Vanuit het nog zittende bestuur is 

schriftelijk aan de leden aangegeven om als ad-interim bestuur in ieder geval de voortgang 

van lopende zaken wil bewaken. De reacties hierop waren zeer positief. Men sprak zijn 

waardering en vertrouwen uit in het zittende bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum.  

 

De overleggen, activiteiten etc. werden mondjesmaat weer opgepakt, zij het met 

inachtneming en binnen ket kader van de door het RIVM aangegeven maatregelen. Toch 

bleef voorzichtigheid geboden. De meerderheid van het bestuur behoort nl. bij de 

risicogroep ouderen, kwetsbaar dus. Veel zaken liepen derhalve ook via de digitale snelweg. 

Het zou wel loslopen. 

Maar de restricties en maatregelen werden aangescherpt. De najaar ALV kwam in zicht. De 

vraag: Hoe en waar gaan we dit doen. Besloten is om dit schriftelijk  aan de leden voor te 

leggen. Reden hiervoor was dat zowel het bestuur als het gros van de leden die acte de 

presente gaven op de Algemene ledenvergaderingen, tot de risicogroep ouderen behoren. 

Een ALV langs digitale weg was voor het bestuur nog niet in beeld om te organiseren, mede 

gelet op de kosten wat het met zich mee zou brengen. 

Een ruime meerderheid van de leden heeft naar aanleiding van de vraag of de ALV doorgang 

moest vinden en de toegezonden stukken (de inhoudelijke en financiële rapportage en 

prognose over het lopende jaar) aangegeven dat de verstrekte stukken voldoende waren en 

een te houden ALV niet noodzakelijk was gezien de onvoorziene omstandigheden. 

 

Het (ad-interim) bestuur bedankt de leden voor het in haar gestelde vertrouwen het 

afgelopen jaar.                                                                                                                                       
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Agendapunt:  5 

❖ Inhoudelijk 

Algemeen 

Door het Covid-19 virus en de daaraan gerelateerde genomen maatregelen zijn de leden van 

de BOB meerdere malen per post geïnformeerd en voorzien van de benodigde stukken 

informatie voor de Algemene ledenvergaderingen die wel of geen doorgang behoefden. Dit 

heeft extra uitgaven met zich meegebracht ten aanzien van portokosten. Tevens is er minder 

beroep gedaan op extra ondersteuning door vrijwilligers ten behoeve van de organisatie. 

 

 

Communicatie en activatie in de wijk 
 

Het jaar 2020 was goed begonnen met een bewonersavond, 

georganiseerd vanuit de wijkvernieuwing Beijum Bruist, 

waarin ook de BOB is vertegenwoordigd, in het Trefpunt. 

Het thema voor deze avond was ‘Een aantrekkelijke en 

veilige buurt’. De goede opkomst gaf een beeld van hoe 

betrokken men is bij zijn wijk. De ingebrachte ideeën en 

suggesties worden meegenomen in het Actieplan Openbare 

Ruimte Beijum. 

In samenwerking met de gemeente is er vanwege de 

Corona eind maart een extra wijkkrant uitgebracht: de 

Coronaspecial ‘Samen sterker uit de crisis’. Een special met 

uiteenlopende informatie en tips ten aanzien van het 

Coronavirus.  

 

In aanloop naar de zomer is er een zomermagazine huis aan huis verspreid, met tips, ideeën 

en activiteiten tijdens de zomervakantie. Alles Corona proof. 

In het najaar is er nog een magazine van ‘de Wijk de Wereld’ in de wijk verspreid. Een 

magazine met impressies van hoe cultureel Beijumers en de wijk zijn. 

De flyers zijn door het verspreidingsteam van de BOB in de wijk verspreid. De kosten van 

verspreiden zijn volgens gemaakte afspraken aan de gemeente doorberekend. 

 

Zoals bekend is de wijkkrant de Beijumer een samenwerking tussen de Bewonersorganisatie 

Beijum en het Trefpunt, dit in het kader van ondersteuning ten behoeve van 

bewonersinitiatieven. Het aandeel in uitgaven ten behoeve van het uitgeven van de krant 

begrenst zich tot de verspreidingskosten en het opmaken van de BOB-pagina 2 en het 

afgelopen jaar ook pagina 3.  Het uitbreiden van 2 naar 3 pagina’s voor de BOB is in het 
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kader van informatie en communicatie voor de wijk en naar de wijk toe een prettige 

ontwikkeling, dit in goede harmonie met de redactie van de wijkkrant. 

De opmaakkosten zijn inherent hieraan over het afgelopen jaar gestegen, daardoor budget 

overschrijdend. In de begroting voor het jaar 2021 is hiermee rekening mee gehouden. 

In het laatste kwartaal van 2020 is er op verzoek van de BOB een column opgenomen van en 

door de wijkagenten in Beijum. 

De wijkkrant is het afgelopen jaar elf keer door de wijk verspreid. De BOB is verheugd met 

een verspreidingsteam dat flexibel en betrokken is. Door weer en wind. 

 

Het bezoekersaantal van de website van de BOB > beijum.org< is vrij constant. Het aantal 

bezoekers is ook sterk afhankelijk van de content die geplaatst wordt. Wij hopen in 2021 nog 

meer content te plaatsen, c.q.  te verversen. De beide Facebookpagina’s van de BOB worden 

ook goed bezocht en items die geplaatst zijn gedeeld. 

 

Het wekelijkse spreekuur in het Heerdenhoes op dinsdag is door de Corona komen te 

vervallen. Incidenteel hebben er wel op afspraak gesprekken plaats gevonden. Andere zaken 

zijn per mail of telefonisch behandeld. 

 

• Digitaal en fysiek bewoners platform (voorheen wijkplatform)  

De werkgroep van het digitale bewonersplatform beijum.nl heeft het afgelopen jaar helaas 

niet zo vaak bij elkaar kunnen komen als wenselijk en gepland was. Het vertrouwen om meer 

spijkers met koppen te slaan was er maar dit verdween al ras.  De redenen zijn alom bekend.   

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

beheer en vullen van de website met content bezig willen houden. Er zijn twee 

aanmeldingen geweest. Helaas maar één die mee wilde denken en doen.   

Wenselijk is ook dat nog meer partijen/organisaties die in Beijum actief zijn bij het digitale 

platform aansluiten. Ook dit blijft achter bij de verwachtingen. 

Ondanks dat het bezoekersaantal van de site tevredenstellend is zijn wij op de achtergrond 

wel bezig om de lay-out van de site nog overzichtelijker te maken en een redactiestatuut op 

te stellen. Daarnaast is er een handleiding gemaakt om activiteiten aan te melden. Dit om 

betrokken organisaties over te halen om ook activiteiten te plaatsen en te laten zien dat dit 

eenvoudig is. 

Voor het jaar 2020 was er geen extra financiële ondersteuning aangevraagd. De BOB had 

hiervoor een bedrag van € 1500, - gereserveerd. Dit bedrag dekte niet alle kosten. Het 

restant komt ten laste van de beschikbare middelen. 

 

De inloopavond van het fysieke platform die normaliter elke 2de donderdag van de maand 

plaatsvindt, heeft vanwege de coronamaatregelen niet plaats kunnen vinden. Met 
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ondersteuning vanuit WIJ Beijum hebben we, met in achtneming van de coronamaatregelen, 

in een aantal overleggen besproken hoe we het fysieke platform handen en voeten kunnen 

geven. Een eerste besluit is om de naam wijkplatform in bewonersplatform te wijzigen, 

omdat de bewoners een belangrijke bijdrage hebben in het tot stand komen van een 

bewonersplatform. Verder is de vraag, hoe betrekken we bewoners actief bij het realiseren 

van een bewonersplatform. Afgesproken is, dat zodra de maatregelen rondom corona het 

toelaten om weer bijeenkomsten te houden, een leuke en informele avond te organiseren 

als start van het bewonersplatform. 

 

• Wijkvernieuwing Beijum Bruist 

Er hebben het afgelopen jaar enkele fysieke bijeenkomsten 

kunnen plaats vinden met de stakeholders aangaande de 

wijkvernieuwing. De kerngroep wijkvernieuwing, waarin ook 

de BOB  vertegenwoordigd is, heeft ingestemd met het plan 

van  invulling openbare ruimte 2021 in het kader van 

‘Aantrekkelijke en veilige buurt”, één van de   speerpunten in 

de wijkvernieuwing.  Vanuit de bewoners en de BOB die deelnemen in de kerngroep is men 

niet gerust over de snelheid van uitvoering en ontwikkeling. De informatievoorziening over 

de voortgang en start van de diverse projecten vanuit de gemeente is minimaal In een van 

de laatste kerngroep overleggen in november is hierover een en ander breed uitgesproken. 

Begin 2021 gaan we in een bijzonder overleg om tafel zitten om de diverse bezwaren en 

standpunten uiteen te zetten en bespreekbaar te maken. 

De andere projecten en speerpunten in de wijkvernieuwing, zoals b.v. Sterk Netwerk en 

Gezond- veilig en kansrijk opgroeien, hebben zoveel mogelijk hun activiteiten uitgevoerd en 

bijeenkomsten gehouden.  

Er is digitaal veel informatie in de wijk verspreid via de website www.beijum.nl (Beijum 

Bruist). In wijkkrant de Beijumer is een aparte pagina gewijd aan de ontwikkelingen rond 

wijkvernieuwing. 

 

• Wijkbedrijf 

De projectleider van het wijkbedrijf heeft in 2020 haar opdracht teruggegeven. Om de 

voortgang van dit project te bewaken is een nieuwe projectleider aangesteld die tot 1 

januari 2021 de gelegenheid heeft gekregen om het werk wat tot nu toe gedaan is te 

inventariseren en daar verslag van te doen. Wordt vervolgd. 

http://www.beijum.nl/
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• Werkgroep Speelplekken Beijum > Herinrichting Speelplekken 

De werkgroep Speelplekken werkt aan het creëren van uitdagende grotere speelplekken in 

Beijum. Ondanks de noodzakelijke maatregelen omtrent Corona is de werkgroep erin 

geslaagd om op een veilige manier bewoners en kinderen in staat te stellen om hun 

voorkeuren en wensen kenbaar te maken. 

De eerste bijeenkomst in maart 2020 voor de Bekema-, Heratema- en Kremersheerd moest 

worden uitgesteld. In juni kon dankzij het mooie weer op een speelplek die bekend staat als 

de Bult en een geliefd speelplek van de kinderen een bijeenkomst worden gehouden. Samen 

met de bewoners, jong en oud, die aanwezig waren is afgesproken om deze plek te gaan 

vernieuwen en her in te richten. Drie andere kleinere speelplekken die minder in trek zijn 

zullen langzamerhand verdwijnen. Bij onderhoud zullen de speeltoestellen op deze plekken, 

die aan vervanging toe zijn, niet worden vernieuwd. Er zijn twee ontwerpen gemaakt 

gebaseerd op de wensen van de kinderen waaruit een keuze gemaakt werd. Inmiddels is de 

herinrichting van de speelplaats afgerond. 

Begin september is voor de bewoners en kinderen van de Froukemaheerd wederom dankzij 

het mooie weer buiten een bijeenkomst belegd. Met de opgehaalde wensen en voorkeuren 

zijn twee ontwerpen gemaakt. In november kon er online gestemd worden. De ontwerpen 

zijn in een brief en in een kast op de speelplek gepresenteerd. Het was een nek-aan-nek 

race. Voordat de toestellen geplaatst kunnen worden, moet er iets aan de drassigheid van 

het terrein gedaan worden. Door deze extra werkzaamheden zal niet eerder dan voorjaar 

2021 begonnen worden met de herinrichting. 

 

• Ondersteuning en faciliteren. 

Veel activiteiten voor en in de wijk en vanuit de heerden zijn afgelopen jaar on hold gezet. 

Ondanks de Coronaperikelen heeft de BOB toch ondersteunend en faciliterend inhoud 

kunnen geven aan een aantal activiteiten in de wijk. 

Heerdenondersteuning: De Jensemaheerd heeft haar jaarlijkse subsidie aangevraagd en deze 

is naar aanleiding van de ingeleverde verantwoording en begroting weer gehonoreerd. 

Vanuit de Stichting Buurtvuur is een begroting ontvangen met het verzoek om hiervoor de 

subsidie toe te kennen. Het bestuur heeft dit besproken en heeft een maximum subsidie van 

€ 175, - toegekend. Reden voor dit maximum was dat de begroting niet alleen op activiteiten 

gebaseerd was. 

Vanuit de Wiershoeck is het verzoek gedaan om een bijdrage voor de “Buitentuin” voor het 

inrichten van een koffie/thee-schenkerij. Vanuit de BOB is een bijdrage van € 350, - 

toegekend.  De werkgroep de Groene Long heeft een bijdrage ontvangen voor de aanschaf 

van gereedschap van € 175,-. 
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Kerstpakkettenactie: De jaarlijkse kerstpakkettenactie is dit jaar gehouden onder het motto 

Kerstwarmte. Vanuit de werkgroep Kerstpakketten, waarin de BOB ook vertegenwoordigd is, 

zijn wij dit jaar vanwege de Corona en de daarmee gepaard gaande problemen zoals isolatie, 

afzondering, ziekte en andere sociale beperkingen uitgegaan van 200 pakketten die wij 

wilden samenstellen. De warmte pakketten moesten dit jaar ook enigszins gelijk van inhoud 

zijn. Om zaken hiervoor aan te schaffen hiervoor waren de bijdragen van de BOB en de Bron 

niet kostendekkend. Hiervoor is een beroep gedaan op de wijkbewoners, men kon dit jaar 

ook een donatie doen via de rekening van de BOB, die hiervoor beschikbaar is gesteld. Er is 

vanuit de wijk ruim € 900, - gedoneerd.  De gemeente Groningen heeft op de aanvraag van 

de werkgroep voor een bijdrage via de BOB een subsidie verstrekt van € 1155, -. Daarnaast 

hebben veel ondernemers een bijdrage geleverd zoals, de markt groenteboer, AH Meins, de 

slager, Patrimonium en Pouw Rent autoverhuur. Ook de scholen hebben dit jaar weer een 

super bijdrage geleverd in de vorm van zelfgemaakte kerstkaarten etc.  

Buurtconciërges: Het buurtconciërges project, onder verantwoording van Werkpro, heeft 

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

vrijwilligersvergoeding wanneer de participatie overeenkomst is beëindigd. Hiervoor 

ontvangt de BOB geen extra financiële middelen.  In 2020 waren er drie vrijwilligers die 

hiervoor in aanmerking kwamen. Gedurende het afgelopen jaar hebben zij ondanks de 

Corona doorgewerkt. Helaas zijn medio mei/juni er twee vrijwilligers om verschillende 

redenen mee gestopt. Het team behoeft nog enige uitbreiding maar dat is momenteel erg 

moeilijk.  

 Overige bijdragen activiteiten 

• Er is wederom voor dit jaar een bijdrage geleverd aan een Oliebollen ontmoeting in 

de Bron in januari 2020. 

• De werkgroep 5G heeft in februari een bijeenkomst in het trefpunt gehouden. Er 

waren ruim 50 belangstellenden op af gekomen. De kosten van deze bijeenkomst zijn 

door de BOB voldaan. 

• In maart is de BOB benadert door basisschool het Palet of er niet iets voor hun 

schoolkinderen gedaan kon worden om ze een hart onder de riem te steken. De BOB 

heeft dit opgepakt en in overleg met het Palet dit wijk breed getrokken, dus voor alle 

scholen. Aan de hand van een samengesteld pakket heeft de BOB een begroting 

gemaakt en deze naar het Gebiedsteam Oost van de gemeente gestuurd. Het 

initiatief werd goed ontvangen en is derhalve een bijdrage in de kosten verleend. 

Ruim 1400 schoolkinderen in Beijum hebben uiteindelijke een rugzakje met inhoud 

ontvangen. Weer een geslaagde samenwerking. 
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• Publiciteit 

De Bewonersorganisatie Beijum is, zoals elk jaar gebruikelijk, weer opgenomen in de wijkgids 

van Beijum/de Hunze. Ook het bewonersplatform Beijum.nl is hierin opgenomen. Het 

uitgeven van de wijkgids geschied door Woesthuis Media uit Beijum.  

 

• Werkgroep Groen, Grijs en Verkeer  

Eind 2020 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. Door de coronacomplicaties kwam de 

werkroep alleen begin 2020 nog een keer fysiek bij 

elkaar, daarna waren bijna alle contacten digitaal. 

Ook in 2020 was er weer regelmatig  overleg tussen de werkgroep,  de buurtconciërges, 

stichting Werkpro (waar de buurtconciërges aangehaakt zijn) en stadsbeheer.  Alle 

betrokkenen vinden de situatie wat betreft zwerfvuil in de wijk nog steeds acceptabel. De 

buurtconciërges spelen daar een belangrijke rol in maar ook naar schatting tenminste enige 

tientallen wijkbewoners ruimen ook regelmatig rommel, in eigen buurt maar ook wel verder 

van huis. 

 De dump van grof vuil in de wijk is vrij stabiel maar vooral wat de dump bij de ondergrondse 

containers betreft regelmatig nog steeds schrikbarend.  Stadsbeheer ruimt wekelijks bij de 

containers en reageert wat afval betreft slagvaardig op meldingen van de buurtconciërges 

en van bewoners, maar het is nog steeds te vaak een puinzooi bij de containers. De 

werkgroep heeft met de gemeente overlegd over ook in onze wijk een experiment  met 

perkjes rond de containers waardoor mogelijk minder mensen in de verleiding komen te 

dumpen, maar daar bleken zoveel haken en ogen aan te zitten dat de werkgroep dat idee 

heeft laten schieten:  bewoners moeten de perkjes onderhouden, ook water geven bij 

droogte,  en afval in de omgeving ruimen of melden. De werkgroep ziet  geen kans  dat te 

organiseren maar gaat wel het initiatief nemen voor een publiekscampagne om het 

bijplaatsen te ontmoedigen. Melden bij en ruimen door de gemeente van bijgeplaatst afval 

blijft  verder voorlopig het enige. 

• Over de aanpak van berenklauwen en Japanse Duizendknoop zijn afspraken gemaakt 

tussen Stadsbeheer, werkgroep en buurtconciërges. Wat dit probleem betreft is een 
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vrijwilliger van Natuurmonumenten al enige tijd actief hiermee bezig en dat is 

duidelijk te merken.  

• Met het waterschap Noorderzijlvest zijn  goede afspraken gemaakt over meldingen 

wat onderhoud en beheer betreft van watergangen die onder het waterschap vallen.  

• Aanpak van de  problematische situatie met de fietsenrekken tegenover de 

pinautomaat van de SNS-bank en de fietsroutes op het plein krijgen volgens de 

gemeente aandacht in het kader van de wijkvernieuwing, maar dat schiet tot nu toe 

niet op. De werkgroep heeft er opnieuw over aan de bel getrokken.  

De wenselijkheid van 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 is door de werkgroep ingebracht  in het kader van de wijkvernieuwing, maar ook dat  

heeft tot nu toe niet tot concrete actie geleid van de gemeente. Wordt vervolgd. 

De werkgroep had ook in 2020 constructief contact met stadsbeheer over het gemeentelijk 

snoeibeleid in de wijk.  Ook is er  overleg over de uitvoering van het bomenplan.  

• Overlegd wordt over de mogelijkheid om  althans een deel van het groenonderhoud 

onder te gaan brengen bij een in het kader van de wijkvernieuwing op te richten 

wijkbedrijf. 

• 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. De werkgroep houdt de vinger aan de pols 

• Over aanpassing van de (rode) bewegwijzeringsborden naar de voorzieningen in de 

wijk (waar de werkgroep Groen, grijs en verkeer een voorstel voor maakte) werd eind 

2020 nog nader overlegd tussen de gemeente en de werkgroep. Dat is ook het geval 

met  verbetering van de fietsbewegwijzering en het opnieuw plaatsen van de blauwe 

wijkringrouteborden. Probleempunten wat betreft straatnaamborden en 

vindbaarheid van huisnummering kunnen bewoners melden bij de gemeente waarna 

stadsbeheer er werk van gaat maken. 

• Het hondenuitlaat beleid: er wordt nog steeds veelvuldig geklaagd over 

hondenpoepoverlast. Wijkbewoners die daar werk van willen maken kunnen zich 

melden bij de werkgroep.  

• Stadsbeheer heeft het actieplan tegen boomwortelopdruk in uitvoering. 

• Er is inmiddels een nieuw gemeentelijk  beheerplan voor de Groene Long. De 

werkgroep en ook de beheergroep Groene Long zijn tevreden over dat plan. Aan de 

uitvoering van de voorgenomen maatregelen wordt inmiddels gewerkt.  
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• Het Rietonderhoud in de wijk houdt de aandacht van de werkgroep waarbij het 

beleid zoals dat geldt voor de Boterdiepstrook (om en om maaien, behoud van goed 

zicht op waterpartijen) leidraad is.  

 

 

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 waar vooral autoverkeer 

vanaf de Ulgersmaweg nog veel te vaak (brom)fietsers van en naar de brug in gevaar brengt. 

Aanpak van de kruising Huizingermaar/Kardingerweg stond voor 2020 op het gemeentelijk 

programma, maar daar is nog steeds niet mee begonnen. De werkgroep spreekt de 

gemeente daar op aan.  

• Bij de kruisingen Garsthuizermaar/rijbanen parkeerplaats Kardinge zijn inmiddels 

door de gemeente enige verbeteringen aangebracht, de werkgroep beraadt zich nog 

op de vraag of ze die maatregelen voorlopig voldoende vindt. 

• Naar aanleiding van gezamenlijke verzoeken van BOB en BHS gaat de politie nu 

hopelijk  toch meer werk  maken van de handhaving bij de Krolbrug. Overleg 

daarover is gaande.  

• Knelpunten bij de voetgangersoversteekplaatsen op de wijkring worden inmiddels 

aangepakt in het kader van de wijkvernieuwing. 

• 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. De 

werkgroep heeft het punt aan de orde gesteld bij stadsbeheer.   

• Aanpak van de slechte bermen van de Beijumerweg tussen Amkemaheerd en 

Boerderijum wordt in het kader van de wijkvernieuwing in 2021 aangepakt door de 

gemeente.  

De werkgroep en het BOB-bestuur zijn verder nauw betrokken bij de vervanging van de 

Gerrit Krolbrug, in nauwe samenwerking met de BHS (Bewonersorganisatie De Hunze/Van 

Starkenborgh en de bewonersorganisatie Korrewegwijk (BOK).  

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 . De werkgroep doet tevens regelmatig verslag van activiteiten op de 

pagina's van de BOB in De Beijumer. 

Dit werkgroep verslag is begin maart 2021 geschreven en de rapportage betreft op enkele 

onderwerpen ook al de eerste 2 maanden van 2021. 

mailto:bob@beijum.org
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Participatie wijk overstijgend 

• Mobiliteitsvisie: de Heerdmobiel             

In samenwerking met vereniging Noorden Duurzaam 
en de Stichting WelMobiel is in november vanuit de 
Mobiliteitsvisie Groningen, een project gestart met 
laagdrempelig vervoer naar behoefte. Door de 
Corona perikelen zijn de resultaten helaas nog niet 
helemaal in lijn met de verwachtingen maar vallen 
ook niet tegen. Het vervoer met deze elektrisch 
aangedreven Heerdmobiel was tot en met januari jl. 
geheel gratis binnen de wijk. Naar verwachting zal na 
de evaluatie in maart 2021 het project voortgezet 
worden met een elektrische auto. Inmiddels is er een 
participatiegroep in het leven geroepen bestaande uit organisaties met belangen- en 
behoefte aan dit project. 

• Gerrit Krolbrug 

De BOB is lid van het Gerrit Krolbrug comité. Dit comité onder aanvoering van de BOB en 
bewonersorganisatie uit de Hunze (BHS), houdt de ontwikkelingen rond de nieuw te bouwen 
Gerrit Krolbrug in het oog. Het comité bestaat uit leden van de BHS, BOB en de WOK 
(Korrewegwijk).  Het voornaamste doel van het comité blijft een volwaardige uitwerking van 
de zogenaamde Bewonersvariant (BV) van de brug. Een lage, brede brug waar goede 
ontmenging van fiets- en autoverkeer kan plaatsvinden. Een uitwerking van de BV is 
gemaakt door het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV, in opdracht van 
Rijkswaterstaat(RWS). Deze uitwerking is echter ondermaats en onacceptabel, de BV wordt 
zonder goede onderbouwing afgeserveerd. De huidige brug ligt op 2,33 meter en de BV ligt 
wat het comité betreft op dezelfde hoogte. RWS blijft echter vasthouden aan variant van 4,5 
en 5,7 meter. De BV wordt inmiddels door ruim 15 sympathiserende en betrokken 
organisaties, waaronder scholen en de Fietsersbond ondersteund. 

Er is enkele maanden geleden actie gevoerd bij de Gerrit Krolbrug door het comité en 
omwonenden, dit heeft de landelijke pers gehaald. Ook in de Tweede Kamer is dit niet 
onopgemerkt gebleven. Er is een motie aangenomen om de minister de BV serieus te laten 
onderzoeken. De motie werd ingediend door Sem Lacin van de SP. Dit is een mooi succes. 

Er is nauw contact met wethouder Philip Broeksma (GL) en Joost de Ruig , HiD (Hoofd-
ingenieur- Directeur) van RWS. En zijn verscheidene toezeggingen gedaan wat betreft de 
uitwerking van de BV en verdere betrokkenheid van de bewoners bij het proces. Dit lijkt een 
goede wending te zijn maar voor het comité geldt, eerst zien dan geloven. Komende zomer 
moet er een besluit liggen voor een nieuwe voorkeursvariant voor de brug. Wordt dus 
vervolgd. 
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Agendapunt: 6 

De jaarrekening 2020 van de Bewonersorganisatie Beijum, bestaande uit de toelichting, 
exploitatierekening 2020 en de jaarbalans 2020, is door het bestuur van de 
Bewonersorganisatie Beijum goedgekeurd op 2 maart 2021 (twee maart tweeduizend één 
en twintig) 
 
In deze: 
Voorzitter en 2e penningmeester: Rein v.d. Velde 
Penningmeester: Naomi Rumaloine 
Secretaris: Janny Atema 
Bestuurslid: Tristan van der Werf 
 

 

Exploitatierekening jaar 2020 
 
Voorwoord 
De exploitatierekening 2020 is afgezet tegen de begroting van 2020, opgemaakt september 
2019, en welke is goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering. 

 
Op de begroting 2020 waren twee posten hoog begroot: de Verbindingsbus en het Project 
Buurtconciërges. Voor beide was de uitgangspositie om extra hiervoor gelden te genereren. 
Echter beginnende het boekjaar is de stekker uit de Verbindingsbus getrokken. Reden 
hiervoor: draagkracht vanuit de stakeholders minimaal en de kosten van opslag waren hoog. 
De veelal gebruikte attributen konden goedkoper gehuurd worden. 
Het Project Buurtconciërges is in de basis een project vanuit Stichting Werkpro. De subsidie 
hiervoor wordt aan deze verstrekt in het kader van participatiebanen. Derhalve is er geen 
extra geld hiervoor aan de BOB  toegekend.  Het bestuur gaat hierover nog verder in 
conclaaf met de gemeente. Dit temeer omdat Stichting Werkpro aangeeft geen budget te 
hebben om de buurtconciërges ook na hun participatiebaan een vergoeding te kunnen 
betalen. Het laatst genoemde neemt de BOB op zich vanwege de continuïteit van het 
project.  
 
Door de Covid-19 perikelen en de daaraan verbonden restricties en regelingen hebben een 
aantal activiteiten niet plaats kunnen vinden en andere hebben door de Corona extra 
uitgaven ten gevolge gehad. Een aantal posten en rubrieken zijn hierdoor ten opzichte van 
de vastgestelde begroting 2020 afwijkend , zowel negatief als positief. Waarvoor per post 
hier navolgend een toelichting. 

 

 
 
 
Toelichting op de exploitatierekening 2020 
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Lasten (uitgaven) 

 
Kosten algemeen   
Post: 

• Ontvangsten college en raad.  
Er hebben in 2020 geen ontvangsten op verzoek van de Bewonersorganisatie Beijum 
plaats gevonden. Deze post is derhalve niet belast. 

• Vrijwilligersvergoeding 
Deze is met € 360, - begroot. Er waren minder betaalde vrijwilligers voor algemene 
ondersteuning nodig. Daarmee valt deze post € 260, - lager uit en wordt met  € 90,- 
belast 

• Telefoon, internet. 
Het afgelopen jaar is er veelvuldig gebruikt gemaakt van de privénummers van het 
bestuur. Daarnaast is recentelijk gebleken dat het telefoonnummer van de BOB buiten 
werking is. Er werd te weinig gebruik van gemaakt. Meestal werd het mailadres gebruikt. 
Deze post bleef dus onbelast. 

• Administratiekosten 
Begroot € 80,-, de werkelijke uitgaven € 453, -. Deze post is met € 373, - overschreden. 
Door de Covid-19 maatregelen zijn de leden over enkele zaken per post geïnformeerd. 
De portokosten  zijn inharent hieraan hoger uitgevallen. 

• Kantoorartikelen 
Met € 76, - belast en daarmee € 119,- lager dan de begrote € 195, - 

• Hard en software 
Op de begroting voor 2020 is geen rekening gehouden met het te verlengen van de 
abonnementen voor Internet Security en het Penningmeester boekhoudprogramma. 
Derhalve is deze uitgavenpost met € 119,99 en €  35, - = € 155, - belast. 

• Overige algemene kosten 
Deze post is alleen belast met € 50,-  lidmaatschapskosten van het Landelijk 
Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Daarmee is deze post met € 145, - lager 
dan de begrote € 195, -. 

 
De post Kosten algemeen was voor 2020 begroot op € 1520, - maar is in zijn totaliteit met 
€ 333, - lager belast en komt daarmee op € 1187, - uit. 
 
 
Communicatie 
Post: 

• Wijkkrant 
Begroot was € 3965, - en uitgegeven is  € 4565, -, een negatief verschil van € 600, -. 
In de begroting was geen rekening mee gehouden dat de BOB in alle 11 edities van de 
wijkkrant de Beijumer 2 pagina’s kon vullen. Daarmee stegen echter ook de 
opmaakkosten hiervoor. Hiermee is een bedrag van € 1158, - gemoeid. Verder is deze 
post belast met de bezorgkosten van de wijkkrant ten bedrage van € 3405, -. 
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Echter zijn er ook inkomsten, groot € 200,-, deze zijn bij de baten opgenomen. 
De overschrijding komt daarmee uiteindelijke op € 400, - uit. 

• Website  
Door lagere exploitatiekosten, wisseling van hosting provider,  is deze post belast met € 
1046, -  en daarmee € 129, - lager dan de begrote € 1175, -. 

• Flyers/folders 
Deze post geeft wat betreft de lasten een vertekend beeld ten opzichte van de begroting 
2020. De totale uitgaven van deze post zijn € 1341, - en daarmee  € 816, - hoger dan de € 
525, - die zijn begroot. Echter staan tegenover deze overschrijding inkomsten ten 
bedrage van € 1237,- die zijn opgenomen bij de baten. Dit tegen elkaar wegstrepende 
zijn de werkelijke uitgaven € 104, - (1341 - 1237) en is deze post met € 421, -  (525 - 104) 
lager belast.  

• Spreekuur 
Vanwege de ingestelde restricties hebben er geen reguliere spreekuren plaats gevonden, 
de post is derhalve ook niet belast. 

 
Activering 
Post:. 

• Groen/grijs/verkeer commissie 
De post is met € 352, - lager belast dan begroot (€ 1740,-). De reguliere overleggen 
hebben geen plaats kunnen vinden vanwege de ingestelde maatregelen.  

• Ledenvergaderingen 
Er hebben vanwege de van overheidswege gestelde maatregelen aangaande Corona 
geen fysieke ledenvergaderingen plaats gevonden. Er zijn geen uitgaven geweest. 

• Verbindingsbus/ondersteuning wijkactiviteit 
Medio februari 2020 is in overleg met Stichting het Trefpunt besloten om met de 
verbindings bus te stoppen. De overheadkosten waren te hoog. De post is belast met een 
bedrag van € 151,25 voor de laatste maand stallingskosten (balans 2019). 

• Heel de buurt vergaderingen 
Deze post is met € 170, - aangesproken voor een bijeenkomst t.b.v. het 5G Netwerk. De 
kosten van deze zijn door de BOB voldaan. 

• Stadsdeel overleggen 
Het afgelopen jaar hebben er geen stadsdeel overleggen plaats gevonden. De post is 
derhalve niet aangesproken  

• Buurtactiviteiten/ ontmoeting en sociale cohesie 
Deze uitgavenpost valt met € 846, - hoger uit dan begroot. Daartegenover staan baten 
vanuit het Gebiedsteam Oost van € 1083, -. De uitgaven zijn toe te schrijven aan de 
gezamenlijk in april gehouden “Rugzakjes” actie Beijumer scholen. 

• Project buurtconciërges 
Van de drie door de BOB betaalde vrijwilligers zijn er in mei en juni 2020 twee 
buurtconciërges gestopt met het Project. De uitgaven zijn derhalve € 1300,- lager dan 
begroot.  
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• Publiciteitskosten 
De uitgaven voor deze post zijn toe te schrijven aan de jaarlijkse vermeldingen in de 
Wijkgids Beijum en de Hunze, uitgebracht door Woesthuis Media uit Beijum. 

• Werkplan/ overige activiteiten 
De uitgaven op deze post zijn € 791, - lager dan begroot. Uit deze post zijn o.a. betaald € 
500, - ten behoeve van de jaarlijkse Kerstpakketten actie en € 376, - ten behoeve van de 
Tine Marcusschool. Laatstgenoemde was helaas niet meegenomen in de “rugzakjes” 
scholenactie. Dit is door de BOB rechtgetrokken. 

• Heerdenondersteuning 
Er zijn minder aanvragen voor heerden activiteiten binnen gekomen. De uitgaven voor 
deze post bleven derhalve op € 875, - steken. 

• Werkgroep Voor en door Beijum (senioren 50+) 
Het begrote bedrag is door de werkgroep het afgelopen jaar niet geclaimd. Vanwege de 
ingestelde overheidsmaatregelen en de kwetsbaarheid van de doelgroep hebben er geen 
(grootschalige) activiteiten plaats gevonden. 

• Overige kosten activering  
De post is belast met uitgaven van € 75, - voor representatiekosten tijdens in het 
voorjaar 2020 gehouden overleggen. 

 
Het totaal van de drie groepen komt op € 20.048, -  
 
 

Baten (inkomsten) 

 
Buiten de verstrekte subsidie van € 18.179, - om waren er het afgelopen boekjaar 2020 ook 
andere baten. Vanuit het Gebiedsteam Oost is er een bijdrage verstrekt van € 1083, - ten 
behoeve van de Scholenactie. Daarnaast is er een beroep gedaan door derden op het 
verspreidingsteam van de BOB, dit voor een bedrag van € 1237, -. Verkoop advertentie 
ruimte in de wijkkrant heeft € 200, - opgebracht.  
De totale som van de baten is € 21.699, -.  
 
De exploitatierekening laat, tegenover een verlies van € 5186,- op de vastgestelde begroting 
2020, een positief resultaat zien van € 1651, - over het exploitatiejaar 2020. 
 
 
(N.B.) Ter kennisgeving 
In het gepresenteerde exploitatieoverzicht zijn niet opgenomen de intermediair ontvangen subsidies voor de Voice of 
Groningen ( € 33.650,-) en de Werkgroep Kerstpakketten Beijum ( 1155,-). Deze bedragen zijn door-geboekt naar de 
betreffende aanvragers en er uit gefilterd. (De BOB heeft op verzoek van de subsidieverstrekkers, gemeente Groningen en 
het Gebiedsteam Oost, hier haar medewerking aan verleend om als rechtsgeldig tussenpersoon te fungeren). 
Op verzoek van de Werkgroep Kerstpakketten Beijum zijn de inkomsten en uitgaven door de BOB beheerd. Deze boekingen 
zijn ook uit het gepresenteerde exploitatieoverzicht gefilterd. 

Toelichting op de balans  
 
Activa 
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De op de balans 2019 opgevoerde vordering (debiteur) van € 1000,-  te ontvangen in 2020, is 
in zijn geheel voldaan. 
Er zijn geen vorderingen over het jaar 2020 om op te voeren. 
 
Passiva 
De op de balans 2019 opgevoerde bedragen crediteuren/ overige te betalen posten zijn in 
2020 voldaan. 
 
De op de balans 2020 opgevoerde bedragen bij Passiva bestaan uit nog te 
betalen/verwachten facturen t.l.v. gedane activiteiten in boekjaar 2020 (crediteuren) en nog 
niet voldane verplichtingen t.l.v. boekjaar 2020 (overige te betalen posten). 
Toelichting op 

• Subsidie terugbetaling  
te verwachten een bedrag van € 1651, -  (de verstrekte subsidie is voor communicatie en 
activatie. Niet alle posten zijn begroting sluitend, derhalve is te verwachten dat het 
positieve exploitatieresultaat terugvloeit naar de subsidieverstrekker.) 

• Crediteuren  
Het opgevoerde bedrag van € 468, - is het positieve resultaat over jaar 2020 van de 
Werkgroep Kerstpakketten Beijum betreffende de inkomsten en uitgaven. Dit bedrag 
staat gereserveerd op de spaarrekening van de BOB 

• Overige nog te betalen posten 
Dit is een reservering ten bedrage van € 1000, - voor extra onkosten/ bijdrage ten 
behoeve van en aan het mobiliteitsproject van de E-shuttle in Beijum. Op de begroting 
voor 2021 is deze post ook opgevoerd maar nog niet duidelijk is of dit gehonoreerd 
wordt. 

 
Vermogensmutatie 
Over het boekjaar 2020 is het eigen vermogen ten opzichte van het  boekjaar 2019, € 4110, - 
op 31-12-19 , met € 230, -  licht toegenomen naar € 4320, - op 31-12-20.  
 
Zoals uit de balans over het boekjaar 2020  is op te maken 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 
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EXPLOITATIEREKENING 2020 

         Bewonersorganisatie Beijum     

     
LASTEN Werkelijk 2020 Begroot 2020 

          

Kosten algemeen         

Kamer van Koophandel                   -        

Ontvangsten college en raad                   -                   50    

Rente en bankkosten              168                 180    

Vrijwilligersvergoedingen                90                 360    

Telefoon, internet                   -                   50    

Huisvestingskosten                   -                 200    

WA verzekering              195                 210    

administratiekosten              453                   80    

Kantoorartikelen                76                 195    

onvoorzien                   -     -    

hard en software              155                      -    

Overige algemene kosten                50                 195    

                                                            Totaal algemeen            1.187             1.520  

          

Communicatie         

Wijkkrant          4.565             3.965    

                                                         - verspreidingskosten            3.405      

                                                        - opmaakkosten            1.158      

Mededelingenblad                   -                      -    

Website          1.046             1.175    

Flyers, folders          1.341                 525    

Spreekuur                   -                 120    

Huisvesting voor communic.                       -    

Overige communicatiekosten/ Beijum.nl          2.102                 125    

                                                        Totaal communicatie            9.054             5.910  
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EXPLOITATIEREKENING 2020     

     

     

 Werkelijk 2020 Begroot 2020 

         

Activering        

Wijkbezoeken                   -                   45    

Groen-/grijs/verkeer commissie          1.388             1.790    

Ledenvergaderingen/                   -                 300    

Bestuursvergaderingen          1.740             1.740    

Wijkraden/activiteitenoverleg              105                 120    

Ledenraadplegingen  -     -    

(Verbindingsbus) ondersteuning wijkactiviteit              151             2.100    

Feestcommissie Beijum40  -                      -    

Heel-de-buurt vergaderingen/bijeenkomsten              170                 400    

Stadsdeeloverleggen                   -                 100    

Buurtactiviteiten/ activ. Ontmoeting en soc. Cohesie          2.846             2.000    

Project buurtconciërges          1.100             2.400    

Huisvesting voor activering  -                      -    

Publiciteitskosten              398                 390    

werkplan/overige activiteiten              959             1.750    

heerden ondersteuning              875             1.200    

werkgroep senioren 50+ Voor en door Beijum                   -             1.500    

Overige kosten activering                  75                 100    

                                                              Totaal activering            9.807           15.935  

                                                              Som van de lasten          20.048           23.365  

     

     

  Werkelijk 2020  Begroot 2020 

          

BATEN       

Basissubsidie          1.500             1.500    

Subsidie communic./activ. *        16.679           16.679    

Andere subsidies gemeente         

         - Gebiedstream Oost t.b.v. Scholenaktie          1.083                      -    

Verkoop advertentieruimte              200                      -    

Diverse baten communicatie          1.237                      -    

Overige baten          1.000                      -    

                                                           Som van de baten          21.699           18.179  

Winst            1.651           -5.186  
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BALANS PER 31-12-2020 

 31-12-20 31-12-19 

          

ACTIVA        

Te vorderen ledencontributie                   -                      -    

Te vorderen subsidies                   -                      -    

Debiteuren                     -        

Vooruitbetaalde kosten                   -             1.000    

Overige vorderingen                   -        

Kasgeld              200                      -    

Spaarrekeningen          3.917             4.448    

Betaalrekeningen          3.527             1.077    

Kruisposten                   -                      -    

                                                           TOTAAL ACTIVA            7.644             6.525  

          

PASSIVA       

                      -    

Terug te betalen subsidies 1651      

Vooruit ontvangen bedragen                     -    

Crediteuren         - Werkgroep Kerstpakketten Beijum              468                 175    

                                          - wijkkrant - verspreidingskosten                17     -    

                                  - Buurtcentra Beijum/ Werkgr. 50+                   -                 420    

                                   -Verbindingsbus                   -                 152    

                                  - Kimsted              168                 168    

Overige nog te betalen posten 2020         

               - bijdrage beijum.nl (onderhoud)                   -             1.500    

              - reservering extra uitgaven project E-shuttle          1.000                      -    

     

          

                                                             TOTAAL PASSIVA            3.304             2.415  

Eigen vermogen 31-12-2020            4.340             4.110  

Eigen vermogen 31-12-2019            4.110  

 

  
  

Vermogensmutatie                 230    

     
V 
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7.  Verslag en bevindingen kascommissie en kiezen nieuwe kascommissie 

• Deze wordt ter vergadering nader toegelicht 

 

 8. Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld  

 

 9. Bestuursverkiezingen 

• Het huidige bestuur stelt zich herkiesbaar voor de komende periode. Voorafgaande 

de ALV kunnen leden schriftelijk kenbaar maken dat zij zich verkiesbaar stellen voor 

toetreding tot het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum. Bij meerdere 

gegadigden zal er een schriftelijke stemming onder de aanwezige leden  plaats 

vinden. 

 

10. Rondvraag  

11. Sluiting  

 


