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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2020 ter
vaststelling van de jaarstukken boekjaar 2019
1. Opening, vaststelling geldigheid vergadering *
2. Agendavaststelling
3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
4. Vaststelling verslag ledenvergadering september 2019
5. Vaststelling Inhoudelijk jaarverslag 2019
6. Vaststelling jaarrekening 2019
•
•
•

Toelichting
Exploitatierekening 2019
Balans per 31-12-2019

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.
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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Agendapunt 1
Opening, vaststelling

Agendapunt 2
Agendavaststelling

Agendapunt 3
Ingekomen stukken en mededelingen bestuur

Agendapunt 4
Verslag Algemene Ledenvergadering Bewoners Organisatie Beijum 30 september 2019
Bericht van afwezigheid: Jochem Atema, Wim Klein, Theo Smit, Leo Veenman
Notulen

: Janny Atema, secretaris

1. Opening en vaststellen agenda
- De voorzitter, Rein van der Velde, opent de vergadering en heet de aanwezigen
hartelijk welkom.
Er zijn 10 leden aanwezig. Het quorum is hiermee niet gehaald en de aanwezige
leden wordt gevraagd of de vergadering doorgang kan vinden. De leden stemmen
unaniem in met het doorgaan van de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- Brief gemeente over aanvragen subsidie: Het bestuur heeft alle nieuwe regels van
de gemeente voor de aanvraag van de subsidie gevolgd maar de gemeente heeft
middels deze brief laten weten dat dit toch niet hoeft.
- Benoeming watergangen Beijum: dit is voor de commissie Groen, Grijs & Verkeer.
3. Verslag ALV d.d. 26 maart 2019
Naar aanleiding van
- Evaluatie Beijum 40: Er is een overleg met de gemeente geweest over Beijum 40.
De conclusie is dat de dingen niet zo zijn verlopen als had gemoeten. Er is aan de
gemeente uitgelegd waardoor dit kwam en ze zijn ermee akkoord.
Er is nog € 10.000,00 beschikbaar voor de theatervoorstelling: Arjan de Rooy en
Douwe van der Bijl zijn hier nog mee bezig.
- Het verslag wordt vastgesteld.
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4. Bespreken voortgangsrapportage maart t/m september 2019 van het bestuur
- Er wordt opgemerkt dat de speelplek aan de Bentismaheerd erg leuk geworden
is. Dit is tot stand gekomen met inspraak van bewoners en kinderen.
- De speelplek aan de Galkemaheerd loopt.
- De Beijumer: er is vaak contact geweest met het Trefpunt over de krant. Er wordt
vaak gezegd dat zij niets met de krant te maken hebben maar zij vragen wel de
subsidie aan. Punt van de BOB: wij vragen elk jaar subsidie aan voor krant (€
4200,00). Wij willen een bijdrage leveren aan de krant en ook informatie
aanleveren. Daarom willen we graag de begroting inzien. Ook de gemeente is van
mening dat een gesubsidieerde wijkkrant uit moet gaan van een
bewonersorganisatie. .
Formeel is Trefpunt eigenaar van de krant, zij hebben de domeinnaam en naam
de Beijumer van Jaap van Leeuwen overgenomen. Het was wel de bedoeling dat
Trefpunt de krant weer los zou laten.
De juli krant is niet uitgekomen en september is vertraagd.
- De Wijkvernieuwing gaat een eigen pagina aanleveren en zelf opmaken.
- De BOB is het niet eens met zoals het loopt maar willen wel in overleg blijven.
- Er staan bijna geen journalistieke stukken in, alles is in column stijl. Geen actuele
informatie. Dit is na een half jaar al besproken met de redactie maar er is niets
mee gedaan.
- De leden willen openheid over de inkomsten en uitgaven van de Beijumer.
Het gebiedsteam Oost is op de hoogte, zij moeten in het kader van de subsidie
vragen hoe het zit. Op het overleg met het gebiedsteam op 9 oktober wordt
gevraagd hoe het ermee staat.
- Wijkvernieuwing: Het bestuur heeft het idee dat er nu wat stilstand is met de
wijkvernieuwing. Dit komt misschien ook omdat het wachten is op de financiën
van de gemeente, er moet flink bezuinigd worden.
Er is wel een begroting voor ingediend. Het valt op dat er erg veel projectleiders
aangesteld moeten worden.
We constateren een stilstand, dit wordt ingebracht in de in de klankbordgroep.
- Alles wordt nu onder de wijkvernieuwing geschaard: Van Heerden aanpak tot
wormenhotels etc.
- Wijkvernieuwing zoals nu voor ogen staat is niet echt wijkvernieuwing. Er moeten
zichtbare dingen afgesproken worden zoals ingebracht tijdens de
informatieavonden.
Er mist overzicht. In de uitvoering gebeurt 80% door professionals en 20% door
bewoners.
- Voorstel wijkbedrijf Beijum: er zijn ook 2 wijkbewoners die bezig zijn zo iets op te
zetten.
- Bijeenkomst over de Winkelcentra West en Oost: deze zijn wegens desinteresse
afgelast.
De grote jongens, Ahold en Lidl, doen niet mee.
- Gerrit Krolbruggen: Op 1 oktober is er een bijeenkomst voor bewoners en
belangstellenden over de aanpak van de bruggen.
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Groene Long: er lijkt behoefte te zijn aan horeca onderneming?
Er zou iemand van natuurmonumenten zijn die er een biologisch restaurant voor
kinderen zou willen? Daar moet dan onderzoek naar gedaan worden.
Clusterplein Oost: het eerste deel is klaar, er spelen nu erg veel kinderen.
Pand Expeditie: daar kan een fatsoenlijk wijkbedrijf van gemaakt worden, het
gebouw heeft veel potentie.
Groen, Grijs & Verkeer: er lopen een aantal overleggen met de gemeente maar
de communicatie verloopt moeizaam.
Dit gaat over algemeen beheer en een aantal functionarissen komen hun
afspraken niet na. Misschien toch een stapje hoger (wethouder)?
Twee keer in de maand is er een senioren café, de eerste was een succes. Het
wordt eerst t/m december gedaan, dan wordt er geëvalueerd.
De Melsemaheerd staat nergens in de wijk aangegeven. Er moeten verwijzingen
komen.

5. Vaststellen Werkplan 2020
- Wat is de link tussen het Wijkbedrijf en het Wijkplatform?
De bedoeling is dat het Wijkplatform het Wijkbedrijf gaat aansturen. De
bewoners die erbij betrokken zijn weten dit het beste.
- Verbindingsbus: er moet goed gekeken worden naar de kosten en baten. Eerst
eens goed kijken wat er allemaal nog is voordat er eventueel nieuwe dingen
aangeschaft worden.
- Is het een idee om alle vrijwilligersorganisaties in de wijk gezamenlijk uit te
nodigen om te inventariseren waar hun belangstelling naar uit gaat
- ? Bv. Iets organiseren rond een thema? Daar komen vast wel mensen op af.
Dit wordt onderzocht.
- Het Werkplan 2020 wordt vastgesteld.
6. Vaststellen Begroting 2020
- Hier zijn geen verdere vragen over en de begroting wordt vastgesteld.
7. Eventuele actuele wijkzaken die zijn ingebracht
- Er worden geen verdere onderwerpen ingebracht.
8. Rondvraag
- Het bestuur wordt door de leden bedankt voor hun inzet.
- De volgende ALV is op maandag 23 maart 2020.
9. Sluiting
- Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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Agendapunt 5
Inhoudelijk jaarverslag 2019
❖ Positieve ontwikkelingen, ontmoeting en sociale cohesie
Digitaal (Wijk) platform beijum.nl
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 vaste voet aan de grond gekregen. De website wordt steeds meer bezocht, dit jaar
gemiddeld 1100-1300 unieke bezoekers. Inmiddels is ook de 3e fase van opbouw afgesloten.
Onder andere de lay-out is aangepast en er is een prikbord functie geactiveerd. Tevens zijn
er enkel nieuwe info-pagina’s aangemaakt, o.a. voor Sportwijk Beijum.
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 2019 is een vervolg subsidieaanvraag door de bewonersorganisatie als
initiatiefnemer ingediend welke is gehonoreerd. Dit op basis van in te dienen declaraties bij
het GBO. Komend jaar zullen er spijkers met koppen geslagen moeten worden om een en
ander verder van de grond te krijgen. Wij vertrouwen erop dat dit lukt.
De Wegwijzer- thuisbasis van o.a. het Wijkplatform
Gezien het belang dat wij er in zien en de plannen voor een wijkplatform, dit samen met de
organisaties die aangesloten zijn bij het digitaal wijkplatform en enkele wijkbewoners,
hebben wij elke 2e donderdag van de maand een inloop. Om de wijkinlopen wat functioneler
te maken zijn er sinds medio oktober thema’s vanuit de wijkvernieuwing aan gekoppeld.
De Wegwijzer die de locatie voor deze bijeenkomsten is heeft ook dit jaar een financiële
bijdrage ontvangen voor de nodige exploitatiekosten. Medio 2020 zal er helaas naar een
nieuwe locatie gezocht moeten worden omdat de Wegwijzer een andere functie krijgt, dus
een andere huurder.

❖ Ondersteunen en faciliteren.
Werkgroep 50Plus (= nu werkgroep Voor en Door Beijum)
In samenwerking met de Buurtcentra in Beijum en de werkgroep 50+ zijn er weer
activiteiten georganiseerd waarbij gemiddeld ruim 50 wijkbewoners op af kwamen. Zo kon
men deelnemen aan diverse wijkontbijten, uitstapjes, BBQ, workshops, etc. Een geplande
fietstocht kon geen doorgang vinden vanwege de extreme hitte op de geplande dag. De
naam van de werkgroep is begin 2019 aangepast naar Voor en Door Beijum. Dit omdat het
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doel van de werkgroep is om meer verschillende leeftijden met elkaar te verbinden. 50+
wekte de indruk dat het alleen voor “ouderen” was. De BOB heeft hier op financieel vlak in
geparticipeerd.
Kerstpakkettenactie
De jaarlijkse kerstpakkettenactie had dit jaar een feestelijk tintje, het was de vijfde
kerstpakkettenactie op rij. De bewonersorganisatie heeft een bijdrage geleverd in de vorm
van dozen en stond het garant voor de luier- en tegoedbonnen geleverd door Albert Heijn.
Met daarnaast een financiële bijdrage voor wat feestelijkheden in de dozen. Dit jaar zijn er
ruim 185 pakketten uitgedeeld. Met veel inzet vanuit de BOB, de Bron, stagiaires van Wij
Beijum en Saskia Hohe, Liesbeth Laning en Jento Pinkster wijkbewoners die belangeloos hun
diensten ter beschikking stelden en de vele andere vrijwilligers weer een geslaagde actie. En
natuurlijk niet te vergeten de vele donaties van de wijkbewoners en de financiële bijdrage
van de Commissie van Spijsuitdeeling.
Buurtconciërges
Het buurtconciërges project, nu nog onder verantwoording van Werkpro, 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. Begin 2020 zal er uitbreiding van het
team plaats vinden. Voor 2019 was een extra subsidie aangevraagd. Deze is niet
gehonoreerd omdat volgens de gemeente er gelden voor zijn binnen Werkpro. Werkpro
geeft echter aan dat dit niet het geval is. De gemeente/GBO is nu aan zet om hier
duidelijkheid in te verschaffen.
Ondersteuning overige activiteiten
Er is wederom voor dit jaar een bijdrage geleverd aan de Stichting Limor ( begeleid
wonen)aan de Hiddemaheerd in het kader van sociale betrokkenheid. Een ontmoetingsdag
met activiteiten voor en met de heerd. Het bestuur van de BOB is op kennismaking met de
bewoners en begeleiding geweest. Een nuttige ervaring voor de betrokkenen.
Verder zijn er diverse financiële bijdrages geleverd aan o.a:
• Lentekriebels
• Burendag
• De wijkontbijten
• Oliebollen ontmoeting
• Heerden ondersteuning
• Kleding en Speelgoedbeurs
• Opening Eigen Heerd
• De Braderijen
• Vuurplaats Beijum
• Aanschaf AED Jensemaheerd
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•
•
•
•
•

Heerden comités Renschelheerd en Jensemaheerd
Bewonersavonden Speelplekken
Het Beijumer koor
Wijk inloopavonden
De Wegwijzer

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 kunnen vinden/ mobiliseren voor de webredactie. De beide facebook pagina’s zijn het afgelopen jaar up to date gehouden. Wederom
hopen wij voor 2020 hier verandering in te brengen door meer te netwerken. Pagina 2 in de
wijkkrant de Beijumer is iedere maand gevuld met informatie vanuit de Bewonersorganisatie
Beijum. Verder zijn er de nodige weggeefpennen aangeschaft voor de stand waarmee wij op
de Braderijen staan.

❖ Participatie
Wijkvernieuwing en meer
Sinds 2017 participeert de BOB al in het project voor Wijkvernieuwing. Dit samen met
andere stakeholders en bewoners uit de wijk. Inmiddels zijn er enkele werkgroepen/
projecten ontstaan. Daarnaast is er het “Sterk Netwerk” vanuit de gemeente geïntroduceerd
en is er een projectleider voor een wijkbedrijf aangesteld. Op de inloopavonden van het
Wijkplatform worden thema avonden t.b.v. de wijkvernieuwing georganiseerd.
Wij nemen ook deel aan de overleggen en bijeenkomsten van:
• Detailhandel aangaande aanpassing/invulling Wc West en Wc-Oost
• Het accommodatie beleid
• Speelplekkenoverleg
• Wijkbedrijf Beijum
Het bestuur heeft haar zorgen kenbaar gemaakt ten aanzien van de traagheid en in onze
beleving soms onnodige (herhaalde) onderzoeken die plaats vinden. Er moeten spijkers
met koppen geslagen worden. Voor de meeste wijkbewoners is er van de
Wijkvernieuwing weinig tot niets te merken. Ook ten aanzien van de invulling van het
oude Innersdijk terrein hebben wij onze zorgen nogmaals kenbaar gemaakt. Hierover is
nog steeds geen duidelijkheid, een zeer onwenselijke situatie die de nieuwbouw aan de
Melsemaheerd en de verdere aanpak van Wc-Oost niet ten goede komt.
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Wijkvernieuwing > Beijum Bruist
De BOB neemt deel in project- en werkgroepen vanuit de wijkvernieuwing. De vijf
hoofdgroepen zijn
• Aantrekkelijke en veilige buurt
• Duurzaamheid
• Gezond, veilig en kansrijk opgroeien
• Ouder worden in Beijum
• Wijkbedrijf
In 2019 zijn er verschillende (kleine) projecten ondersteund vanuit Beijum Bruist!
• Picknicktafels in een aantal heerden
• Twee wormenhotels
• Schaaktafel op Plein Oost
• MOVE: culturele avond (maaltijd, muziek en verhalen)
En dit zijn alleen nog maar een paar ideeën die bewoners inbrachten tijdens de themaavonden in 2019.
Ook voor 2020 zijn er weer thema en bewonersavonden. De eerst volgende is op donderdag
12 maart op de wijk inloopavond van het Wijkplatform.
In 2019 is begonnen met het in kaart brengen van de woningbehoefte van ouderen en
kwetsbare groepen in de wijk. De ‘Werkgroep Ouder worden’ is onderdeel van Voor en Door
Beijumers, een actieve groep ouderen die het ouderencafé zijn begonnen, iedere 2de en 4de
maandag van de maand van 16.00 tot 17.30 in het Heerdenhoes, met regelmatig een thema.
Inmiddels is er een subsidieaanvraag gedaan voor alle activiteiten.
In 2020 gaat de groep door met de thema’s:
•
•
•

Eenzaamheid
Een prettige omgeving voor ouderen met goede voorzieningen en beweegmogelijkheden
Zingeving

Via de wijkkrant en op de wijkwebsite beijum.nl wordt er verslag gedaan van de diverse
projecten

Winkelcentra West en Oost
Sinds 2018 loopt er een onderzoek naar de detailhandel en overige voorzieningen in
winkelcentrum Oost en West in Beijum.
Op 25 april en 7 mei jl. zijn er bijeenkomsten geweest waarbij de conclusies van het
onderzoek zijn besproken.
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Uit de analyse en vele gesprekken/interviews blijkt dat de problematiek van de beide
gebieden zeer verschillend is. Zo ook de voorgestelde ontwikkelingsrichtingen voor de beide
winkelgebieden.
Voor Beijum-West wordt voorgesteld aan te sturen op behoud van de winkelomvang en
versterking van de kwaliteit. Om dat te bereiken zullen een aantal problemen zoals
parkeren, de busbaan en het laden/lossen van Albert Heijn opgelost moeten worden. Voor
Beijum-Oost stelt de onderzoeker voor aan te sturen op behoud van een (buurt-) supermarkt
en de ontwikkeling van een opzienbarend en vernieuwend concept met een mix van winkels,
toekomstbestendige voorzieningen en wonen voor ouderen. Daardoor kan er een bruisende
ontmoetingsplek voor jong en oud gaan ontstaan.
Op een vervolg is door de ondernemers negatief gereageerd.
Men vind het te lang duren en dat er van alles bedacht kan worden maar indien de grote
jongens, zoals van AH en de Lidl, er niet bij zitten heeft het geen zin.

“Wijkbedrijf” Beijum
In het koersdocument ‘Beijum: het beste van stad en ommeland’ is de koers bepaald van de
wijkvernieuwing. In Beijum ligt vooral de nadruk op de sociale thema’s. Er wordt een aanpak
ontwikkeld waarbij de mens centraal staat, gericht op het vergroten van
toekomstperspectief, werk, meedoen en het versterken van mensen. In dit kader is de
notitie Voorstel “wijkbedrijf” Beijum tot stand gekomen in samenwerking met WerkPro, de
Bewonersorganisatie Beijum, WIJ Beijum en onderdelen van de gemeente Groningen:
Gebiedsteam Oost, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk & Inkomen en
Maatschappelijke Participatie.
Tijdens een eerste overleg heeft het bestuur aangegeven dat er een duidelijke definitie moet
komen wat de gemeente onder “wijkbedrijf” verstaat en wat de doelstelling is.
De essentie is om initiatieven en activiteiten, die kunnen leiden naar werk, samen te
brengen in een organisatie en daarmee een belangrijke rol te vervullen in het genereren van
regulier en betaald werk.
In juni was een brede bijeenkomst georganiseerd waar de uitgangspunten van de notitie
door Minetta Koornstra is toegelicht. Voor het realiseren van het wijkbedrijf is inmiddels op
voordracht vanuit de wijk een projectleider aangesteld. Inmiddels zijn er op breed vlak twee
input avonden georganiseerd.

Wijkkrant
De aanlevering van voldoende kopij voor invulling van pagina 2 van de Bewonersorganisatie
Beijum verloopt naar wens. Tot nu toe is in elke uitgave de ruimte (en meer) volledig benut.
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In november 2019 heeft er een gesprek plaats gevonden met het bestuur van het Trefpunt
om tot een overeenkomst te komen wat betreft de financiële kant voor het uitgeven van de
krant.
Beide besturen hebben in het goed en open verlopen gesprek elkaar gevonden.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Het Trefpunt verstrekt elk jaar een financieel overzicht
over de uitgaven van de krant ten opzichte van de door het Trefpunt aangevraagde subsidie
voor de exploitatie van de krant. De BOB neemt de bezorgkosten voor haar rekening.
In dit gesprek hebben wij tevens onze zorgen geuit over de inhoudelijke kwaliteit en de
opmaak, evenals de slechte verspreiding. Omdat de BOB een aantal gemotiveerde
bezorgers in haar bestand heeft hebben wij aangeboden om ook de bezorging op ons te
nemen. Dit aanbod heeft men in dank geaccepteerd.
De opmaak, buiten de pagina van de BOB om, was het TP bestuur ook een doorn in het oog.
Men verwachte op kort termijn verbetering anders zou de opmaak uit handen gegeven
worden, hetgeen inmiddels is gebeurd. Inhoudelijk is de redactie ook afhankelijk van aan te
leveren kopij. Uitbreiding van het aantal verslaggevers/ schrijvers is welkom.
Voorlopig treed de BOB nog niet toe tot de redactie en houden beide besturen elkaar op de
hoogte van wensen en perikelen. Gezien de kwaliteitsverbetering van de krant in de
afgelopen 3 maand heeft het gesprek resultaten teweeg gebracht.
Werkgroep Speelplekken Beijum > Herinrichting speelplekken
De werkgroep is afgelopen jaar regelmatig in overleg geweest. Speerpunt het afgelopen jaar
was om een goed plan van aanpak op papier te zetten voor de komende jaren.
Plan van aanpak 2020, samenvoegen programma’s, informatie en signalen. Er moet eerst
goed uitgezocht worden hoe intern de lijnen lopen, ook qua financiën bij de gemeente.
Afgesproken is om één overleg te besteden aan het uitspreken van verwachtingen, rollen en
verantwoordelijkheden. Als dat helder is, verwachten wij ook weer met elkaar vooruit te
kunnen kijken.
In de werkgroep is verder besproken hoe de werkgroep communiceert naar de bewoners
om hen te betrekken in bij de herinrichting van de speelplekken. Bij de realisatie van de
speelplek aan de Bentismaheerd hebben de inbreng en ideeën van de kinderen een grote rol
gespeeld. Bij de volgende speelplekken die in aanmerking komen voor herinrichting worden
de kinderen er nauwer bij betrokken. De eerste bewonersbijeenkomst wordt voortaan op
een woensdagmiddag of vrijdagmiddag gehouden waarbij ook een kinderactiviteit wordt
georganiseerd. Verder worden ouders uit de heerden in de omgeving van de desbetreffende
speelplekken uitgenodigd om als contactpersoon/aanspreekpunt te dienen en een bijdrage
te leveren aan de voorbereidingen, eventueel als (tijdelijk) lid van de werkgroep.
Dit jaar (2020) wordt begonnen met de herinrichting van de speelplekken in de
Bekemaheerd en de Heratamaheerd. Bij de eerste bewonersbijeenkomst in maart worden
11

vooral de kinderen er actief bij betrokken, Deze bijeenkomst wordt op een woensdagmiddag
gehouden waarbij behalve de bewoners en kinderen van de Bekemaheerd en de
Heratamaheerd ook de Kremersheerd wordt uitgenodigd.
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. In 2019 zijn er
bijeenkomsten en een werksessie gehouden aan de Melsemaheerd om te reageren op de
eerste uitkomsten van het onderzoek:
In de werksessie Activiteiten en voorzieningen in Beijum zijn drie clusters besproken.
Uiteindelijk is er een vierde cluster ontstaan waar ideeën over werden gegeven. Een korte
samenvatting van de ideeën per cluster.
1. Cluster Groene Long (Boerderijum, Trefpunt en de Wiershoeck) Dit cluster richt zich op
groen, natuureducatie, recreatie, jeugd en zorg. De input is op te delen in vier thema’s:
Sport: om het gebied te ontwikkelen werd buitenfitness genoemd. Bijvoorbeeld met
stepping stones en een survivalbaan om mensen uit te dagen om in vorm te komen en
blijven. Hierbij werd geopperd om het terrein van het Trefpunt en Boerderijum aan elkaar te
verbinden. Dit maakt het gebied open en toegankelijk.
Horeca: er blijkt grote behoefte te zijn aan een horecagelegenheid waar dit cluster zich goed
voor leent. Een samenwerking met Boerderijum, Trefpunt en de Wiershoeck biedt kansen
om het gebied levendig te houden. De producten van de Wiershoeck kunnen bijvoorbeeld
gebruikt en verkocht worden in het restaurant in Boerderijum.
Creativiteit: er is ook behoefte aan een cultureel centrum. Het Trefpunt is hiervoor een
geschikte plek door de ruime opzet van het pand. Een permanente expositieruimte of een
creatief parcours door de Groene Long werden genoemd als voorbeelden.
Recreatie: het cluster is groot en groen. Een wijkcamping als weekendactiviteit in de
zomermaanden is een veelgehoorde wens. Het park biedt ook mogelijkheden waar
activiteiten zoals een buitenpodium, speelplekken of natuureducatie kan worden
georganiseerd.
Een voorwaarde om het gebied levendig te houden is betere verlichting. Een idee is om
Beijum als eerste ledverlichtingswijk van Nederland te verlichten. Wanneer het gebied
schoon, onderhouden en verlicht is biedt het gebied veel kansen. De meest opvallende
uitkomst van het gesprek is het idee om Boerderijum in coöperatief verband te kopen met
de buurt, wellicht samen met een ondernemer.
2. Cluster Plein Oost (Eigen Heerd, Groninger Forum bibliotheek, de Wegwijzer en de
Kringloop) Dit plein richt zich op ontmoeting, educatie, participatie en ondersteuning. De
input is op te delen in drie thema’s.
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Inrichting van het plein: De uitstraling van het plein is stenig en er is weinig groen. De
verlichting is vaak uit of werkt niet goed. Hierdoor lijkt het plein donker en leeg. Als
oplossing wordt gestuurd op betere verlichting, meer groen en het betrekken van
kunstenaars bijvoorbeeld in de vorm van creatieve bewegwijzering.
Bereikbaarheid: een veelgenoemde wens is het verbeteren van de bereikbaarheid van het
plein met het openbaar vervoer. Dit zit niet alleen in de plaatsing van een extra bushalte,
maar ook in het toevoegen van doelgroepenvervoer voor bijvoorbeeld ouderen die naar de
bibliotheek willen.
Geef het tijd: bijna iedereen herkent de benodigde impuls die het plein nodig heeft. Door de
komst van Eigen Heerd ontstaat al veel. De impuls die het plein krijgt wordt ook opgemerkt
door de Groninger Forum bibliotheek en de Wegwijzer. Ook zij krijgen al meer bezoekers.
Het plein wordt levendiger en leefbaarder, maar het heeft vooral tijd nodig.
3. Isebrandstheerd
De belangrijkste input die wij vanuit deze extra groep ontvangen hebben gaat om het
betrekken van de bewoners. Door de Beijumers direct te betrekken in de gemeentelijke
bouw-/ontwikkelplannen kan samen met de buurt een plan gemaakt worden voor de
invulling van het terrein. Zo wordt bijvoorbeeld het gemis aan een ontmoetingsplek in dit
deel van de wijk zo goed mogelijk ingevuld. Inmiddels is er een en ander in deze heerd
samen met de bewoners gerealiseerd.

❖ Wijk-overstijgende activiteiten
Wij maken deel uit van de klankbordgroep Aanpak Oosterhamriktracé en het Gerrit
Krolbrugcomité. Samen met de Bewonersorganisatie de Hunze/van Starkenborgh en de
bewonersorganisatie Korreweg.
Rijkswaterstaat is bezig met de uitwerking van variantenstudie voor de nieuwe Gerrit
Krolbrug. De uitgangspunten voor de variantenstudie leken tot onze verbazing al vast te
staan. Op een inspraakmoment tijdens de behandeling raadsvoorstel “Op weg naar een
integrale mobiliteitsvisie’ hebben wij hiertegen bezwaar aangetekend. Vanuit het Gerrit
Krolbrug comité is nl. een variant bedacht die breed gedragen wordt, mede door
Buurtoverleg Professorenbuurt Oost, Bewonersorganisatie Oosterparkwijk en Woonschepen
Oosterhamrikkanaal. Deze variant is daarbij tot nu toe niet in beeld. Wij hebben daarom
deze bewonersvariant aan Rijkswaterstaat, de gemeente, alle gemeenteraadsfracties- en
leden en alle collegeleden toegestuurd met het dringende verzoek deze variant mee te
nemen in de variantenstudie. Een en ander zal begin 2020 duidelijk worden. De plannen
voor de Korreweg zijn in deze plannen verweven.

❖ Werkgroep Groen, Grijs en Verkeer
Eind 2019 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
13

Bielefelt en Wim Klein. De werkgroep besloot begin van het jaar vaker bijeen te komen, er
werd in 2019 7x vergaderd.
Ook in 2019 was er weer regelmatig overleg tussen de werkgroep, de buurtconciërges en
stadsbeheer. Alle betrokken een vinden de situatie wat betreft zwerfvuil in de wijk
momenteel acceptabel, de buurtconciërges spelen daar een belangrijke rol in. De dump van
grof vuil in de wijk is vrij stabiel maar vooral wat de dump bij de ondergrondse containers
betreft nog steeds beneden peil. Stadsbeheer ruimte wekelijks bij de containers en reageert
wat afval betreft slagvaardig op meldingen van de buurtconciërges, maar het is nog steeds te
vaak een puinzooi bij de containers. De werkgroep zou graag zien dar er ook in onze wijk een
experiment komt met perkjes rond de containers waardoor mogelijk minder mensen in de
verleiding komen te dumpen. Overleg daarover loopt nog.
Ook met het waterschap zijn in principe goede afspraken gemaakt wat afhandeling van
meldingen betreft.
Het buurtconciërgeteam bestaat inmiddels uit 7 personen. Dat wordt vooralsnog voldoende
gevonden, er worden nu 5 ochtenden per week rondes in de wijk gehouden. Het probleem
van de financiering van de vrijwilligersvergoedingen van een aantal buurtconciërges is nog
steeds niet opgelost. De BOB schiet die vergoedingen op dit moment voor maar vindt dat
gemeente en/of Werkpro dat moeten betalen.
Over de aanpak van berenklauwen en Japanse Duizendknoop zijn afspraken gemaakt tussen
Stadsbeheer, werkgroep en buurtconciërges.
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.
Aanpak van de problematische situatie wat de fietsenrekken tegenover de pinautomaat van
de SNS-bank betreft 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 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 heeft inmiddels wel de aandacht in het kader van de wijkvernieuwing. De werkgroep
wordt betrokken bij overleg daarover.
De werkgroep had ook in 2019 constructief contact met stadsbeheer over het gemeentelijk
snoeibeleid in de wijk. Ook is er overleg over de uitvoering van het bomenplan. De
communicatie van de gemeente over het bomenplan leidt nog wel met enige regelmaat tot
wrevel bij bewoners. Afgesproken acties van de gemeente langs de Zuidwending lopen nog.
De gemeente gaat zorgvuldiger om met het aanleggen en beheren takkenrillen van
snoeihout.
Overleg is in voorbereiding 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.
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In het kader van de wijkvernieuwing zin afspraken gemaakt over aanpassing van de
bewegwijzeringsborden naar de voorzieningen in de wijk (de werkgroep Groen, grijs en
verkeer komt met een voorstel),, verbetering van de fietsbewegwijzering (het gemeentelijk
gebiedsteam gaat na of hier wat aan gedaan kan worden), en de aanpak van
probleempunten wat betreft straatnaamborden en vindbaarheid van huisnummering
(bewoners kunnen probleempunten melden bij de gemeente waarna stadsbeheer er werk
van gaat maken.
Het hondenuitlaat beleid: er wordt nog steeds veelvuldig geklaagd over
hondenpoepoverlast, maar de werkgroep ziet geen kans daar met de huiige bezetting werk
van te maken.
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. Probleem lijkt nu de
financiering van de voorgenomen maatregelen.
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 Huizermaar/Kardingerweg staat voor komend jaar op het
gemeentelijk programma,
bij de kruisingen Garsthuizermaar/rijbanen parkeerplaats Kardinge zijn inmiddels door de
gemeente enige verbeteringen aangebracht, de werkgroep beraad zich nog op de vraag of ze
die maatregelen voorlopig voldoende vindt.
Naar aanleiding van gezamenlijke verzoeken van BOB en BHS lijkt de politie nu toch meer
werk te gaan maken van de handhaving bij de Krolbrug.
De werkgroep heeft inmiddels een overzicht van knelpunten bij de
voetgangersoversteekplaatsen op de wijkring ingediend bij de gemeente.
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 voor willen leggen aan de nieuwe wethouder voor Beheer als de
werkgroep niet verder kan komen met de betrokken ambtenaren.. Andere punten: plaatsen
extra afvalbakken en plaatsing blikvanger aan de Groningerweg.
Stadsbeheer heeft het actieplan tegen boomwortelopdruk inmiddels in uitvoering.
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Aanpak van de slechte bermen van de Beijumerweg tussen Amkemaheerd en Boerderijum is
nog steeds niet bevredigend geregeld.
Actie rond de afsluiting van de Amkemaheerd voor fietsers tussen de Atensheerd en de
Cuyperlaan in De Hunze loopt nog.
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
Dit werkgroep verslag is begin maart 2020 geschreven en de rapportage betreft op enkele
onderwerpen ook al de eerste 2 maanden van 2020.
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Agendapunt 6
Financieel jaarverslag 2019 van de Bewonersorganisatie Beijum
De jaarrekening 2019 van de Bewonersorganisatie Beijum, bestaande uit de toelichting,
exploitatierekening 2019 en de jaarbalans 2019, is door het bestuur van de
Bewonersorganisatie Beijum goedgekeurd op 3 maart 2019.
In deze:
Voorzitter en 2e penningmeester: Rein v.d. Velde
Penningmeester: Naomi Rumaloine
Secretaris: Janny Atema
Bestuurslid: Tristan van der Werf

Toelichting op de Exploitatierekening
De exploitatierekening boekjaar 2019 laat een verlies zien van € 1948, - zien ten opzichte van
de vastgestelde begroting voor het jaar 2019. Dit verlies is toe te schrijven aan een terug te
betalen subsidiebedrag aan de gemeente over subsidiejaar 2018 van € 1880, - en de niet
gehonoreerde aanvraag voor extra subsidie t.a.v. het buurconciërge project. De kosten van
deze post bij Activiteiten, groot € 1675,-, komen geheel ten laste van de jaarlijkse subsidie.
De exploitatierekening is afgezet tegen de begroting van 2019, welke is goedgekeurd door
de ALV in september 2018. Een aantal posten en rubrieken zijn afwijkend ten opzichte van
de vastgestelde begroting 2019, zowel negatief als positief, waarvoor hier navolgend een
toelichting.

Lasten
Kosten algemeen
Post:
• Vrijwilligersvergoeding
150 euro lager dan begroot. Er waren minder betaalde vrijwilligers voor algemene
ondersteuning nodig.
• Administratiekosten
Door het steeds meer gebruik maken van digitale communicatie valt deze post
€ 105, - lager uit dan de begrote € 170, -.
• Subsidie terugbetaling 2018
Op basis van de ingeleverde verantwoording voor toekenning van de subsidie voor
het boekjaar 2018 van de gemeente Groningen moet de Bewonersorganisatie helaas
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over het subsidiejaar 2018 een bedrag van € 1880, - terugbetalen aan teveel
ontvangen subsidie. Hier was geen rekening mee gehouden op de balans van
boekjaar 2018. Het terug te betalen bedrag vloeit voort uit niet gedane activiteiten.
De begroting ten laste van deze groep is met in totaal € 1271, - overschreden.
Communicatie
Post:
• Wijkkrant
Begroot was € 4500, - en uitgegeven is € 4959, -, een negatief verschil van € 459, -.
Er is o.a. betaald een bijdrage/aandeel van € 3000, - aan Stichting het Trefpunt voor
de exploitatiekosten waaronder de drukkosten en redactiekosten, dit op basis van
gemaakte afspraken ten aanzien van het gezamenlijk uitgeven van de wijkkrant.
Daarnaast zijn extra kosten, groot € 1524, - gemaakt voor de bezorging en voor de
totale opmaak van de krant, dit vanwege ziekte. Deze extra kosten komen ten laste
van de BOB.
•

Website
Door lagere exploitatiekosten dan begroot, met € 214,- minder belast

•

Flyers/folders
Door de niet voorziene toename van te drukken en te verspreiden flyers en een
zomermagazine zijn de uitgaven € 756, - hoger uitgevallen dan de begrote € 600,-. De
totale uitgaven van deze post komen daarmee op € 1356, -.

Activering
Post:.
• Heel de buurt vergaderingen Met een uitgave van € 915, - is deze post € 315, -- hoger
uitgevallen dan begroot. Tegen alle verwachtingen in zijn er meer
buurtbijeenkomsten door wijkbewoners en organisaties georganiseerd waarvoor een
bijdrage werd gevraagd.
•

Project buurtconciërges. Was begroot op € 4800, - (aanvraag extra subsidie) maar
met een uitgave van € 1675, - lager belast. Er was (te) weinig animo om deel te
nemen aan het project. De extra subsidie aanvraag is niet gehonoreerd waardoor de
kosten gedekt worden uit de bestaande subsidiegelden.

•

Werkplan Is met € 1092, - overschreden. Debet hieraan zijn een gedane bijdrage op
verzoek van Natuurmonumenten aan het Beijumer plukbos, groot € 800,- en de
hogere uitgaven t.a.v. de kerstpakketten-lustrum-actie van in totaal € 1792, Bij de groep Baten staat echter een bedrag van € 810, - wat ten gunste van de
kerstpakkettenactie is ontvangen. Hierdoor komt de overschrijding uiteindelijk
werkelijk op € 282, - uit ( € 2592, - minus € 1500, - minus € 810, -)
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•

Werkgroep Senioren Beijum ( = nu: voor en door Beijum) is met € 312, - lager dan de
begrote € 1000, - . Debet hieraan is o.a. te late doorberekening van gemaakte kosten
door de BIB. Op de balans is hiervoor € 420, - opgevoerd.

•

Project Wijkplatform Beijum Het begrote bedrag € 8890,- was bij de gemeente als
een extra subsidie aangevraagd en is vanuit het GBO gehonoreerd op basis van te
declareren kosten. Helaas is het afgelopen jaar niet gelukt om het Wijkplatform een
statutaire ondergrond te geven. Hierdoor zijn de kosten beperkt tot een bedrag van
€ 2649, -.

• Overige kosten activiteiten: In overleg van met de gemeente heeft de
Bewonersorganisatie Beijum destijds de stallingskosten voor de Verbindingsbus op
zich genomen. De ingediende subsidie aanvraag was inhoudelijk onvoldoende
onderbouwd en derhalve niet gehonoreerd. Vanuit onze organisatie is toegezegd om
gezamenlijk een goed onderbouwde nieuwe subsidieaanvraag in te dienen. Het
bestuur heeft hierover goed nagedacht en in overleg met de betrokken partijen,
GBO, het Heerdenhoes en stichting Trefpunt, en na een kosten en baten analyse
besloten om hiervan af te zien en het project niet te continueren. Voor 2019 heeft de
BOB zich garant gesteld voor de kosten van de stalling. Vanaf 2020 maken wij geen
gebruik meer van de stalling.

Baten
Buiten de reeds hiervoor genoemde bijdragen vanuit het GBO (subsidie Wijkplatform
Beijum) en de bijdrage van de Commissie van Spijsuitdeeling t.g.v. de kerstpakketten, heeft
er een terugbetaling plaats gevonden vanuit de Stichting Beijum 40jaar. Het betreft hier een
bedrag van € 3210, - welk als subsidie door de Bewonersorganisatie was verstrekt t.b.v. het
Ploegmonument maar waarvoor door de stichting niet aan haar inspanningsverplichting is
voldaan.

Toelichting op de balans
Activa
De “vordering” van € 1000,- betreft een verrekening in 2020 van vooruit betaalde kosten in
2019.
Passiva
De op de balans 2019 opgevoerde bedragen bij Passiva bestaan uit nog te
betalen/verwachten facturen t.l.v. gedane activiteiten in boekjaar 2019 (crediteuren) en nog
niet voldane verplichtingen t.l.v. boekjaar 2019 (overige te betalen posten).
Daarnaast is er te verwachten subsidie terugbetaling opgevoerd ten bedrage van € 826, -
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De op de balans 2018 opgevoerde bedragen crediteuren/ overige te betalen posten zijn in
2019 voldaan met uitzondering van de € 1500, - bijdrage t.g.v. beijum.nl. Deze bijdrage
betreft een reservering en zal in 2020 aangesproken worden. Vandaar dat deze ook weer op
de balans 2019 is opgevoerd.
Vermogensmutatie
Over het boekjaar 2019 is het eigen vermogen van € 3886, - op 31-12-18 , met € 602, afgenomen naar € 3284, - op 31-12-19.

Zoals is op te maken uit de balans over het boekjaar 2019 beschikt de Bewonersorganisatie
Beijum over voldoende liquide middelen om aan haar verplichtingen te voldoen.
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum,

Naomi Rumaloine
Penningmeester

Rein van der Velde
2e penningmeester
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EXPLOITATIEREKENING 2019
Bewonersorganisatie Beijum
LASTEN

Werkelijk 2019

Begroting 2019

Kosten algemeen
Kamer van Koophandel
Ontvangsten college en raad

-

50

Rente en bankkosten

181

160

Vrijwilligersvergoedingen

200

350

Telefoon, internet

-

50

Huisvestingskosten

-

200

192

193

65

170

191

175

-

-

15

-

1.880

-

50

155

WA verzekering
administratiekosten
kantoorartikelen
onvoorzien
hard en software
subsidie terugbetaling 2018
Overige algemene kosten
Totaal algemeen

2.774

1.503

Communicatie
Wijkkrant
Mededelingenblad
Website
Flyers, folders
Spreekuur
Huisvesting voor communic.

4.959

4.500

-

-

936

1.150

1.356

600

240

240

-

-

-

Overige communicatiekosten
Totaal communicatie

100
7.491

6.590
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Werkelijk 2019

Begroting 2019

Activering
Wijkbezoeken

13

40

1.476

1.560

171

160

1.620

1.620

114

150

Ledenraadplegingen

-

-

Welzijnscommissie

-

-

Feestcommissie Beijum40

-

-

915

600

-

40

Buurtactiviteiten/ activ. Ontmoeting en soc. Cohesie

1.958

2.000

Project buurtconciërges

1.675

4.800

-

-

486

495

2.592

1.500

heerden ondersteuning

904

820

werkgroep senioren beijum

312

1.000

Project Wijkplatform Beijum

2.649

8.890

Overige kosten activering > Verbindingsbus

1.664

100

Groen-/grijs/verkeer commissie
Ledenvergaderingen/
Bestuursvergaderingen
Wijkraden/activiteitenoverleg

Heel-de-buurt vergaderingen/bijeenkomsten
Stadsdeeloverleggen

Huisvesting voor activering
Publiciteitskosten
werkplan/overige activiteiten

Totaal activering
Som van de lasten

16.549

23.775

26.814

31.868
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Werkelijk 2019

Begroting 2019

BATEN
Basissubsidie

1.500

1.500

Subsidie communic./activ. *

16.679

16.679

Incidentele subsidies OCSW

-

Andere subsidies gemeente - GBO
- Wijkplatform www.beijum.nl

2.667

8.890

Verkoop advertentieruimte

-

-

Diverse baten communicatie

-

-

Diverse baten activering

810

-

project buurtconcierges

-

4.800

3.210

-

-

-

terug ontvangen subsidie Beijum 40 jaar
Overige baten
Som van de baten
Verlies

24.866
1.948

31.869
1
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BALANS PER 31-12-2019
31-12-19

31-12-18

ACTIVA
Te vorderen ledencontributie

-

-

Te vorderen subsidies

-

-

Debiteuren

88

Vooruitbetaalde kosten

1.000

-

Overige vorderingen
Kasgeld

-

-

Spaarrekeningen

4.448

5.446

Betaalrekeningen

1.077

5.216

-

-

-

-

-

-

Kruisposten

TOTAAL ACTIVA

6.525

10.750

PASSIVA
Terug te betalen subsidies
Vooruitontvangen bedragen
Crediteuren

826
175

- Koopman Eigen

-

169

420

1.289

-

98

168

176

- wijkkrant

-

3.432

- verhuizing

-

200

1.500

1.500

152

-

- Buurtcentra Beijum
- Christine de Ruiter
- Kimsted
Overige nog te betalen posten 2019

- bijdrage beijum.nl (onderhoud)
-Kamphuis- opslag Verbindingsbus
Subtotaal

3.241

6.864

Eigen vermogen 31-12-2019

3.284

3.886

Eigen vermogen 31-12-2018

3.886
602

Vermogensmutatie
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Agendapunt 7
Verslag en bevindingen kascommissie Bewonersorganisatie Beijum 2020.
De kascommissie bestaande uit Joke Schilperoord en Jochem Atema heeft op 4 maart 2020 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 2019 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:
*Voice of Beijum,
*Realiseren kunstwerk De Ploeg en
*Aanschaf AED’s.
*Extra bijdrage kerstpakketten.
De kascommissie ziet dat als een positieve ontwikkeling.
Daarnaast is de kascommissie verheugd dat er in 2019 meer activiteiten door diverse Heerden zijn
georganiseerd.
Gezien het bovenstaande adviseert de kascommissie de ALV om de penningmeester en het bestuur
decharge te verlenen.

Groningen, 23 maart 2020
Joke Schilperoord
Jochem Atema
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Agendapunt 8
Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld

Agendapunt 9
Bestuursverkiezingen: Het zittende bestuur, bestaande uit Naomi Rumaloine, Janny Atema,
Tristan van der Werf en Rein van der Velde stellen zich herkiesbaar voor de komende 2 jaar.
Aanvulling van het bestuur is van harte

Agendapunt 10
Rondvraag

Agendapunt 11
Sluiting
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