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Algemene ledenvergadering Bewonersorganisatie Beijum op 30 maart 2022 in 

het Trefpunt, Beijumerweg 17, aanvang 19.30 uur 

 

 

Agenda 

 1. Opening, vaststelling geldigheid vergadering * 

 2. Agendavaststelling 

 3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur  

 4. Voorwoord 

 5. Notulen ALV  8 oktober 2021 

 6. Vaststelling Inhoudelijk jaarverslag 2021 

 7. Vaststelling jaarrekening 2021 

• Toelichting op de jaarrekening 

• Exploitatierekening 2020 

• Balans per 31-12-2020 

 8. Verslag en bevindingen kascommissie en kiezen nieuwe kascommissie 

 9. Evt. verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld  

Sluiting 

 

* 

 

 

ALV richtlijn. 
 
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.  
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4.    VOORWOORD 

 

Ook in het afgelopen boekjaar 2021 hielden de Coronaperikelen ons in de ban. Maar er kon 

gelukkig af en toe meer. 

Zo heeft er in maart en oktober ook weer fysiek een ALV plaats gevonden, zij het in 

aangepaste vorm. Helaas was de opkomst matig. Zowel fysiek als digitaal waren er weinig 

leden aanwezig maar kon de ALV na stemming, zoals in de statuten vastgelegd, zijn doorgang 

vinden.  Het op dat moment nog als ad-interim functionerende bestuur, bestaande uit Naomi 

Rumaloine, Janny Atema, Tristan van der Werf en Rein van der Velde hebben zich weer 

beschikbaar gesteld en zijn bij acclamatie herkozen. 

 

De overleggen, activiteiten etc. werden verder, zover de restricties het toelieten, ook fysiek 

weer opgepakt. Toch bleef enige voorzichtigheid geboden. De meerderheid van het bestuur 

behoort nl. bij de risicogroep ouderen, kwetsbaarder dus. Veel zaken bleven daarom ook via 

de digitale snelweg lopen. Mede ook omdat men vanuit de gemeente ook zeer voorzichtig 

wat betreft het aanwezig zijn bij  fysieke overleggen. (soms te voorzichtig in onze ogen). Enige 

improvisatie was regelmatig gewenst.  
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5.   Notulen van de Algemene ledenvergadering van de  Bewonersorganisatie   

Beijum gehouden op 8 oktober 2021 

 

Op de in het Trefpunt gehouden Algemene ledenvergadering van de Bewonersorganisatie 

Beijum (BOB) waren een aantal afmeldingen en het quotum werd net niet gehaald. De 

aanwezige leden besloten in overeenstemming met de statuten dat de vergadering toch kon 

doorgaan. 

 

1. Inleiding en inhoud 
- De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.  

 

2. Criteria subsidieaanvraag en ALV 
- De leden nemen kennis van de criteria voor de subsidieaanvraag. 
- Volgens de statuten moet 10% van de leden aanwezig zijn om de vergadering 

rechtsgeldig te laten zijn. Dat is net niet het geval maar de leden stemmen 
unaniem voor het laten doorgaan van de vergadering (artikel 17, lid 8). 

 

3. Notulen ALV 20 april 2021 
- De notulen worden vastgesteld. 
Naar aanleiding van de notulen 

- Stand van zaken digitale bewonersplatform: Er zijn wat aanpassingen geweest en 
vermoedelijk is het bezoekersaantal wat naar beneden gegaan. 

- Stand van zaken bebording: de gemeente heeft een conceptplan  gestuurd maar 
dat klopte niet. De werkgroep GGV heeft inmiddels weer een reactie naar de 
gemeente gestuurd. 
Er draait er nu een proef met de verlichting aan de Hiddemaheerd. 

 

4. Rapportage januari tot en met augustus 2021 (financieel & inhoudelijk) 
- De rapportage van de BOB van januari t/m augustus wordt besproken.  

Naar aanleiding hiervan merkt een lid op dat de mondelinge voorlichting bij het 
aanvragen van een pasje voor het Mobiliteitsproject Heerdmobiel niet helemaal 
juist was. Voor een aantal gebruikers was het niet duidelijk dat de ritprijs per zone 
berekend werd en zij waren pijnlijk verrast dat de ritprijs hoger was dan verwacht.  
Opgemerkt wordt dat op de website en in de flyers wel correct beschreven staat 
hoe de prijs berekend wordt.   

 

5. Waar zijn wij verder mee bezig en blijven wij ook in 2022 mee bezig (werkplan)  
- Op dit moment is het bestuur o.a. bezig met de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR. Deze wet regelt o.a. de plichten en bevoegdheden van 
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bestuursleden. De wet behoedt de bestuursleden ook voor persoonlijke 
aansprakelijkheid.    

-  
Werkplan 2022 
 

- Het verder ondersteunen en faciliteren van o.a. Heerdencomités zoals  
Renschelheerd en Jensemaheerd. 

- Bewonersinitiatief de Torteltuin aan de Hylkemaheerd. 
- De Werkgroep Voor & Door Beijum. 
- Lentekriebels en Burendag. 
- Participeren in en deelnemen aan: o Braderijen; de werkgroep Kerstpakketten 

Beijum; de Oliebollen ontmoeting; wijkontbijten; de Heerdmobiel en verdere 
activiteiten vanuit wijk organisaties en buurtcentra.  

- Het verzorgen van de pagina’s 2 en 3 van de wijkkrant De Beijumer en de 
bezorging hiervan. 

- Digitale communicatie via de website(s) en Facebook. 
- Politiek eetcafé met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2022. 
- Overleggen met stakeholders zoals: de buurtcentra in Beijum, het Trefpunt, Wij 

Beijum, de Bron. Ook zijn er diverse constructieve, sociaal en maatschappelijke 
overleggen. Gesprekspartners in deze zijn o.a. het Gebiedsteam Oost van de 
gemeente, Stadsbeheer, Stichting Welmobiel, Vereniging Noorden Duurzaam, 
Waterschap Noordzijlvest, BHS en het WOK. 

 

6. Prognose nog te gaan (financieel) 
- Er zijn geen opmerkingen/vragen over de financiële rapportage.    

 
7. Exploitatiebegroting 2022  

- Er zijn geen vragen/opmerkingen over de exploitatiebegroting en deze wordt door 
de leden goedgekeurd.  

- De exploitatiebegroting 2022 is nagenoeg gelijk aan de begroting van vorig jaar.  
 

8. Bewonersorganisatie 2020-2021: transitieperiode tijdens Sociale Wijkvernieuwing 
Beijum --      De notitie is door de aanwezige leden doorgenomen. In de notitie wordt 
gesproken over  de oprichting van een Wijkplatform. Dit sluit aan bij de missie en visie 
van de BOB, maar er zijn een aantal aspecten die nog open liggen, o.a. de financiële 
kant en het vorm geven van deze. 
       Wordt vervolgd in 2022.    
 

9. Verslag Werkgroep Groen, Grijs en Verkeer 
- Het verslag is duidelijk en er zijn geen verdere vragen/opmerkingen over.  

 

10. Prognose periode september t/m december 2021  
Vanwege mogelijke Coronarestricties kan er nog geen duidelijkheid gegeven 
worden over te verwachte uitgaven. De verwachte prognose is:  

- Burendag, €750,-   



5 
 

- Kerstpakketten actie, verwachtte kosten € 1250, - 
- Oliebollenontmoeting, kosten +/- € 100,-  
- Kerstdiner/ Ontbijt (max. € 300, - beschikbaar voor de (mede) organisator Voor en 

Door Beijum vanuit het begrote budget voor deze.)   
- Winter Doe Markt (Beschikbaar voor participatie en presentatie vanuit de BOB € 

250, - vanuit het Werkplan.)  
- Heerden ondersteuning: Nog te verwachten (vervolg)subsidie aanvragen vanuit de 

Isebrandtsheerd,  
- Groene Long (nog beschikbaar € 450, - uit Heerden ondersteuning)  
- “het ken weer in Beijum” eind september, een groot feest voor iedereen. ( € 400,- 

beschikbaar)   
- Verdere uitwerking van het Bewonersplatform Beijum en de website beijum.nl 

 

11.  Rondvraag 
- Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

12. Sluiting 
- Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
 
Janny Atema, secretaris 
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6.   INHOUDELIJK JAARVERSLAG  BOEKJAAR 2021 

 

 

Medio het voorjaar werd er aangekondigd dat er een nieuwe wet in werking zou treden. 

De wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR. De wet is voor alle stichtingen 

en verenigingen van toepassing. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid 

van bestuursleden aan. Per 1 juli is deze wet ingegaan. Een en ander dient schriftelijk 

vastgelegd te worden en eventueel de statuten hierop aan te passen.  Vanwege de tijdsdruk 

en werkdruk heeft het bestuur een pakket aangeschaft waarin de richtlijnen en gedragscode 

omschreven kunnen worden. Een leidraad om het goed te doen. Gelukkig blijkt er enige tijd te 

zijn om het vastleggen te realiseren.  De verwachting was dat het concept op de voorjaars ALV 

in 2022 zou voorgelegd kunnen worden aan de leden.  Echter is dit door de in de afgelopen 

periode ingestelde restricties niet haalbaar gebleken. Het zal eind van de zomer worden. 

 

Communicatie met de wijk 
 
Zoals wellicht 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.  

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

jaar op pagina 2 en 3 van de Beijumer de wijkbewoners geïnformeerd over zaken die de wijk 

aangaan. Zaken zoals onder andere de blauwalg in het Zilvermeer, de Gerrit Krolbrug, de 

oversteekplaatsen in de wijk, de ontwikkeling van het Kardinge gebied, de bewegwijzering in 

de wijk en meer. Menige reacties van lezers op de gepubliceerde items in de krant hadden 

invloed op meerdere publicaties van hetzelfde onderwerp. 

(De BOB is uiteraard ook betrokken bij de Wijkvernieuwing Beijum Bruist. De voortgang en 

informatie hierover staan op de pagina’s van de wijkvernieuwing in de krant.) 

Ook zijn wederom de stukken behorende bij de Algemene ledenvergaderingen weer naar de 

leden gecommuniceerd via de mail en per postbezorging. 

 

➢ Spreekuur 

 

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, digitaal of telefonisch behandeld. 

 

➢ Social media:  

 

De beide Facebookpagina’s van de BOB worden goed bezocht en items die hierop geplaatst 

zijn regelmatig gedeeld. Positief element is dat er vanuit de BOB meer gereageerd wordt op 
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bewonersinitiatieven en berichten uit de wijk op Facebook. Dit wordt zeer gewaardeerd. 

Maar ook hier is tijdgebrek van toepassing. 

 

 

➢ Website www.beijum.org 

 

 
 

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

bezoekers is mede sterk afhankelijk van de content die geplaatst wordt. In 2021 is getracht 

nog meer content te plaatsen, c.q.  te verversen. Echter is dit doel niet bereikt. Deels door te 

weinig externe kopij en deels door tijdgebrek. Wil men het goed doen dan gaat er veel tijd in 

zitten. Deze tijd heeft de huidige (smalle) bezetting van het bestuur helaas niet.  

 

 
➢ Digitaal platform www.beijum.nl (initiatief vanuit de BOB) 

 

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. De redenen zijn alom 

bekend.   Mede door het steeds meer behalen van het beoogde doel, het creëren van een 

centraal digitaal informatiepunt in Beijum, is medio dit jaar de lay-out van de wijkwebsite 

beijum.nl aangepast en is en wordt nog gewerkt aan de verdere verbetering. Doordat er 

steeds meer stakeholders gebruik maken van de site is besloten om een andere host te 

nemen. De “oude” had niet voldoende ruimte om meerdere mailadressen aan te maken. 

Tevens is er een (voorlopige) redactieraad ontstaan. 

http://www.beijum.org/
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Ook in 2022 zal er aan verdere uitbreiding van de website gewerkt worden, zoals een digitale 

wijkgids. 

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

beheer en vullen van de website met content bezig willen houden.  Een aderlating was het 

tussentijds vertrek van een van de zeer betrokken redactieleden. Maar daar tegenover staat 

ook het kunnen verwelkomen van een vervanger.  Deze gaat zich vooral bezighouden met het 

aanleveren van foto/ film content en verslaglegging via digitale media op de site.  

 

➢ Voortgang Bewonersplatform Beijum 

 

Met ondersteuning vanuit WIJ Beijum hebben we in een aantal overleggen besproken hoe we 

het fysieke platform handen en voeten kunnen geven. Ook binnen de werkgroep van 

beijum.nl is dit besproken. Een eerste besluit hieruit is om de naam wijkplatform Beijum in 

Bewonersplatform Beijum  wijzigen, omdat juist de bewoners een belangrijke bijdrage 

moeten hebben in het tot stand komen van een bewonersplatform. Verder was en 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 

De bewonersorganisatie Beijum en haar werkgroep Groen, grijs 
en verkeer zijn vertegenwoordigd in de Kerngroep 
Wijkvernieuwing en het Bewonersoverleg Wijkvernieuwing. 
Daarnaast nemen zij actief deel aan de diverse onderdelen en 
onderwerpen van de Wijkvernieuwing Beijum Bruist in 
samenwerking met de gemeente, wijkbewoners en andere 
organisaties en stakeholders.  
Enkele onderdelen waarin wij vertegenwoordigd zijn: 
 

• Werkgroep Speelplekken Beijum  > Herinrichting speelplekken 
 

De herinrichting speelplekken is geen feitelijk onderdeel van de wijkvernieuwing, maar in 
enkele gevallen komt het voor dat speelplekken in aanmerking komen voor herinrichting in 
heerden die bij de wijkvernieuwing betrokken zijn. In deze gevallen wordt nauw 
samengewerkt met de projectleiding van de wijkvernieuwing. De herinrichting van 
speelplekken heeft als doel om van een aantal kleine speelplekken een grotere uitdagender 
speelplek te maken voor kinderen in de diverse leeftijdsgroepen in nauw overleg met de 
bewoners. Over de inrichting van de speelplekken zijn de meningen en ideeën van de 
kinderen doorslaggevend. 
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• Inrichting Plein Oost – WC West 
 

Inrichting Plein Oost: Op Plein Oost is men bezig met tijdelijke verbeteringen. Samen met 
bewoners wordt o.a. gekeken naar de verkeerssituatie op het plein en wordt besproken hoe 
het plein nog verder te verfraaien. Begin oktober 2021 is een Bewonersbijeenkomst 
georganiseerd waarin besproken is welke tijdelijke aanpassingen aan het plein toegepast 
kunnen worden en de ideeën en suggesties van bewoners over deze aanpassingen besproken 
zijn. 
De wijk Beijum heeft voor niet-bewoners een negatief imago. Een van de ideeën/vragen 
vanuit de gemeente is of met kunst de positieve waardering voor het wonen in Beijum ook 
voelbaar gemaakt kan worden op een locatie als plein Oost? (Zie Actieplan openbare ruimte). 
 
Winkelcentrum West: In oktober 2021 heeft de gemeente een brief gestuurd waarin ze 
aangaf graag samen met bewoners en ondernemers te wil werken aan de toekomst van 
Beijum, ook wat betreft het verbeteren van het winkelcentrum. In de afgelopen tijd zijn er 
verschillende ideeën en suggesties ontvangen. Dinsdag 15 februari 2022 is een 
bewonersbijeenkomst geweest over de mogelijke aanpassingen en verder om te horen welke 
verbeteringen en/of ideeën de bewoners hebben om het winkelcentrum te verbeteren 
 

• Actieplan openbare ruimte  
 

Eind 2019 heeft de gemeente in het actieplan openbare ruimte toegezegd te werken aan de 
entree van de wijk. Dit was een van de punten die genoemd is op een bewonersavond. Hoe 
en wat stond nog open. Na overleg in de kerngroep is men tot het voorstel gekomen voor één 
markant kunstwerk bij één entree van de wijk. Hierover is de gemeente in gesprek gegaan 
met Kunstpunt (voorheen CBK) omdat de gemeente zelf geen kunstwerk in de openbare 
ruimte realiseert en Kunstpunt wel. Los van de entreewens verkende Kunstpunt zelf al 
mogelijkheden voor een kunstwerk in de wijk. Feitelijke aanleiding is de wijkvernieuwing en 
de gemeente ondersteunt dit. In het actieplan 2021 zijn beide trajecten gecombineerd. Het 
concept is gepubliceerd in de Beijumer van december 2020, waarop gereageerd kon worden. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een definitief actieplan openbare ruimte die in de Beijumer 
van januari 2021 is gepubliceerd. De scope is verruimd van entree naar de hele wijk. 
Gezamenlijk met Kunstpunt denkt de Gemeente breder dan de entree omdat ze meer 
mogelijkheden zien, die beter aansluit bij de wijkvernieuwing. Bijvoorbeeld om via een 
kunstwerk tot meer sociale cohesie te komen in de wijk en tot een kunstwerk dat de wijk in 
bredere zin meer identiteit geeft. Hierover is de gemeente met de kerngroep in gesprek. 
 

• Sterk netwerk Beijum 
 

Samen met bewoners bundelen professionals en organisaties in de wijk hun krachten. Dat 
doen ze in een sterk netwerk door samen te werken en activiteiten op elkaar af te stemmen, 
door samen te komen in grote netwerkbijeenkomsten en door één-op-één ‘koffiedates’ en 
daarbij (vak)kennis uit te wisselen. Op Beijum.nl is onder Wijkvernieuwing een mooi verslag 
van Twee Jaar Sterk Netwerk. 
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• Wijkbedrijf Beijum 
 

In het kader van de wijkvernieuwing is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van 
een wijkbedrijf in Beijum. Uitgangspunt bij een wijkbedrijf is om initiatieven en activiteiten die 
kunnen leiden naar werk samen te brengen in één organisatie. Een wijkbedrijf kan de 
(arbeids-)deelname stimuleren en een broedplaats worden van bewonersinitiatieven voor en 
door Beijumers. 
 

• Stedenbouwkundige Visie- Beijum Kookt 
 

Een belangrijke factor in de wijk is het beheer van het openbaar groen. Behalve de gemeente 
zijn het waterschap en de provincie erbij betrokken. Een goede coördinatie tussen deze drie 
partijen is nodig wat betreft het onderhoud en beheer. Bij het beheer kunnen bewoners ook 
ingeschakeld worden. 
De Groene Long is een paar jaar geleden voor veel geld opgeknapt, maar het onderhoud laat 
te wensen over, het is behoorlijk dichtgegroeid.  
Er komt een leidraad met spelregels voor de inrichting van de openbare ruimte en 
erfafscheidingen. Het zal een goede zaak zijn als mensen van Stadsontwikkeling in Beijum 
gaan rondfietsen en kijken waar het groen moet worden opgeknapt en daarna goed wordt 
onderhouden. 
In Beijum heb je rode en grijze fietspaden. De grijze zijn paden in de woonerven, deze zouden 
ook rood moeten zijn.  
Beijum is een grote wijk en het openbaar vervoer bestrijkt alleen een gedeelte van de wijkring 
en rijdt niet langs het gezondheidscentrum. Het mobiliteitsproject de Heerdmobiel speelt al 
een belangrijke bij het vervoer naar en van de verschillende voorzieningen in en soms buiten 
de wijk. Een watertaxi behoort ook tot een mogelijkheid. Dit moet nader onderzocht worden 
De sporthal voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De voormalige locatie van Innersdijk 
staat al jaren braak en nog steeds is niet duidelijk of Innersdijk terugkomt. De plannen worden 
steeds opgeschoven 
Voor de bewoners van Beijum Noord is het een goede zaak dat de bus door winkelcentrum 
West rijdt. Het schrappen van de busbaan door plein Oost heeft negatieve gevolgen gehad 
voor dit plein, dit kan ook voor Winkelcentrum West gelden. De routing van het autoverkeer 
van en naar de parkeerplaats bij de vijver moet beter geregeld worden.  
De optie om de Beijumerweg autovrij te maken en de ontsluiting van het Trefpunt en 
Boerderijem via de Jaltadaheerd te laten lopen wordt betwijfeld. Het gaat om een klein 
gedeelte van de Beijumerweg, dus waarom de situatie niet laten zoals het is. 
 

• Bewonersplatform (Wijkplatform) Beijum en wijkwebsite beijum.nl  
  

Mede door het steeds meer behalen van het beoogde doel, het creëren van een centraal 
digitaal informatiepunt in Beijum, is medio dit jaar de lay-out van de wijkwebsite beijum.nl 
aangepast en wordt nog gewerkt aan de verdere verbetering. Doordat er steeds meer 
stakeholders gebruik maken van de site is besloten om een andere host te nemen. De “oude” 
had niet voldoende ruimte om meerdere mailadressen aan te maken. Tevens is er een 
(voorlopige) redactieraad ontstaan. 
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Ook in 2022 zal er aan verdere uitbreiding van de website gewerkt worden, zoals een digitale 
wijkgids. 
 
Informatie over de voortgang van de projecten/activiteitent.a.v. de Wijkvernieuwing Beijum 
Bruist is o.a. te lezen in de Beijumer de wijkkrant van Beijum, en op de wijk websites, 
www.beijum.org en www.beijum.nl. 
 

 

Activatie, ondersteuning Heerden en bewonersinitiatieven 

Ondanks de Corona perikelen hebben  diverse heerden in 2021 toch activiteiten in hun 

heerd(en) georganiseerd. De bewonersorganisatie heeft een financiële bijdrage geleverd aan 

de diverse activiteiten en initiatieven. 

Onderstaand enkele verslagen en verantwoording voor de ontvangen bijdrage(n). 

 

 

Activiteitenverslag 2021 Buurtcomité Renschelheerd.  In het buurtcomité van de 

Renschelheerd zaten in 2021 de volgende personen: Renée, Alwin, Sylvia, Mart, Emma en 

Sander. Ook dit jaar zijn de flyers en 

kaarten weer ontworpen door 

comitélid Emma. Gelukkig nieuwjaar! 

Omdat we 2021 begonnen met een 

lockdown vanwege corona konden we 

helaas geen nieuwjaarsborrel 

organiseren voor de buurt. Eind 

december 2020 hebben we daarom 

iedereen in de Rensuma- en Scheltemaheerd een kerst- en nieuwjaarskaart in de bus gestopt: 

Verbindende vlaggetjes Wel wilden we weer wat leuks doen ondanks de beperkingen van de 

lockdown. Twee enthousiaste buurvrouwen (Cilia en Berna) kwamen met het leuke idee zelf 

met de buurt Tibetaanse vlaggetjes te maken om de saamhorigheid te vergroten. De buurt 

werd gevraagd om oude lakens in te leveren. Vervolgens knipte het comité hier meer dan 300 

lapjes van 20*30cm van zodat er voldoende lapjes waren om bij iedereen in de 2 heerden een 

lapje en flyer in de bus te stoppen. Meer dan 120 vrolijk versierde lapjes stof kregen we terug! 

Cilia en Berna hebben hier 6 lijnen met vlaggetjes van gemaakt welke op zaterdag 10 april in 

beide heerden zijn opgehangen. Zondag 4 juli rommelmarkt In juli hebben we eindelijk weer 

een ‘fysieke bijeenkomst’ georganiseerd: lekker in de open lucht met je kleedje op het 

Renschelveld je spulletjes verkopen. Lentekriebels wordt nazomerkriebels Vanwege corona 

heeft de gemeente Groningen de Lentekriebels uitgesteld naar augustus/september 

waardoor het de nazomerkriebels werden. Op zaterdag 4 september zijn de 2 heerden weer 

keurig opgeruimd. Burendag zondag 26 september Een paar weken na de schoonmaakactie 

http://www.beijum.org/
http://www.beijum.nl/
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kwam de buurt weer samen om samen om o.a. spelletjes te spelen, een workshop capoeira te 

volgen en een workshop welkomst bord te maken. Gezellig kletsen kon onder het genot van 

een hapje en drankje, ook verzorgd door het comité. In december was er weer een lockdown 

die tot half januari duurt. Hopelijk kunnen we in 2022 weer een aantal activiteiten voor de 

buurt organiseren. 

 

Verslag Heerdcomité Jensemaheerd.  De bewoners die betrokken zijn bij het groenproject van 

de Jensemaheerd hebben in 2021 tijdens 5 zaterdagen weer de handen uit de mouwen 

gestoken. In deze corona tijd bleef het gelukkig 

mogelijk om dit door te laten gaan, in de buitenlucht 

en op afstand. Helaas was het niet mogelijk om te 

starten met een gezamenlijke verga-dering en ook 

was er afgelopen jaar geen mogelijk-heid tot een 

gezamenlijke lunch/ bijeenkomst bij de vuurplaats. 

Dit wordt als gemis ervaren, want naast dat we een 

mooie, groene heerd in onze woonom-geving 

hebben, vinden wij het sociale aspect van het project minstens zo belangrijk.  

We hebben afgelopen jaar de subsidie van de BOB gebruikt om er een onkruidbrander met 

gasfles van aan te schaffen, evenals 3 paar tuinhandschoenen, twee snoeischaren en 

nestkasten. We hadden nog een klein bedrag over van vorig jaar (2020), dus zodoende 

konden we ook acht diverse nestkasten aanschaffen die verdeeld over de heerd opgehangen 

zijn.  De onkruidbrander gebruiken wij om de 'stenen trap' halverwege de heerd onkruidvrij 

mee te maken (Ik dacht, ik leg dat even uit, want een onkruidbrander is niet iets wat je 

verwacht binnen een groenproject) 

Het Beijumer koor: heeft in 2021 weer een bijdrage ontvangen als tegemoetkoming in de 

kosten aan de hand een toegezonden begroting. De bijdrage is besteed aan o.a. de aanschaf 

van bladmuziek, een sociale middag, mappen en printjes en een familiemiddag. 

 

Werkgroep door en voor Beijum: De huur voor een busje ten behoeve van een 

ouderenactiviteit van de is door de BOB voor haar rekening genomen. 

 

Verslag 2021 Torteltuin in de Hylkemaheerd  Het tweede jaar van de Torteltuin begon 
met  het  versterken van de tuin. Er was in de winter veel gesloopt door pubers en kinderen, 
en bijna was ons de moed in de schoenen gezakt. We hebben in de lente onze schouders er 
onder gezet. En “ we” zijn een groepje van 5 mensen die zich verbonden heeft aan de tuin en 
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nog wat kinderen uit de buurt. Er is stevigheid aan de tuin gegeven door de muurtjes om de 
borders en de paadjes beter en sterker te maken, er zijn palen en gaas geplaatst en een 
koepeltje gemaakt in het midden van de tuin. Wat een soort begroeide chill plek is voor de 
kinderen. Altijd als er een tuinwerkdag is zorgt Tanja voor eten, wat we dan buiten eten bij de 

picknick tafels. Het was een goed lente feest!  We 
hebben veel plantgoed van de Gemeente 
gekregen, fruitbomen,  druiven, bessen struiken, 
vlinderstruiken en kruiden. De bomen hebben de 
kinderen geplant en dragen hun naam. Iedereen 
weet van wie welke  boom is. Dit om 
betrokkenheid bij de tuin te krijgen. En dat is goed 
gelukt, dit jaar veel minder vandalisme. De tuin 
staat en was prachtig in de zomer veel insecten en 
bezoekers. 
 Ook zijn we gaan samenwerken met Marjolein de 

bijenvrouw van https://stadsgoud050.nl/ en we 

hebben goede contacten 

met https://groningervoedseltuinen.nl/  (onze 

droom is een grote voedseltuin in of rondom 

Beijum) en via https://www.doedertoe.nl/ hebben 

we veel verf en kwasten gekregen voor het 

knutselen.  De samenwerking met deze 

organisaties samen heeft gezorgd voor de goede basis.  We hopen dit verder uit te breiden in 

het aankomende jaar.  

Er komen zomers vaak groepjes van de kinderopvang hier chillen en spelen en rondjes lopen 

in de tuin. 

We hebben erg veel gehad aan de ondersteuning van Laurens Stiekema van de gemeente, de 

opbouwwerker Siebo en de Bewoners Organisatie van onze wijk, de BOB, heeft ons erg goed 

ondersteund.  

Dat alles samen heeft het de tuin vleugels gegeven. Maar ook alle hulp van buurtbewoners en 
support  in de vorm van materialen is goed op gang gekomen. Mensen denken mee ook al 
helpen ze niet. Boven al heeft het enthousiasme van de  kinderen ons erg gemotiveerd.  We 
worden nu een serieus mini voedselbos hier. 

 

Kerstpakketten actie Beijum.  De BOB heeft de begeleiding en administratie van dit 

bewonersinitiatief, ooit ontstaan in de tijd van de Sociale Long,  dit jaar helemaal 

overgenomen van de Bron. De twee sturende krachten Liesbeth Laning en Saskia Herbst 

hebben er wederom voor gezorgd, samen met een aantal betrokken vrijwilligers, dat er rond 

de 200 goed gevulde Kerst Warmtepakketten (zoals zij de kerstpakketten noemen) bezorgd 

werden bij Beijumers die wel een hart onder de riem konden gebruiken.  

De goede vulling werd mogelijk gemaakt door bijdragen van o.a. de BOB, de gemeente, de 
ondernemers in Beijum, het winkelende publiek , de scholen, gezondheidscentrum en de 
donaties in geld van een respectabel aantal wijkbewoners. 

https://stadsgoud050.nl/
https://groningervoedseltuinen.nl/%C2%A0
https://www.doedertoe.nl/
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Bijdrage activiteiten van het Trefpunt, De quarantaine bingo begin 2021 en de ludieke 

Queens-BINGO op vrijdag 30 april zijn door de BOB gesponsord. Er waren zowel een kids-

BINGO ('s middags) als een volwassen bingo ('s avonds). Deze waren beide zeer geslaagd met 

een goede opkomst. 

Ledenvergaderingen. De in het voor- en najaar te houden ledenvergaderingen konden in 2021 

gelukkig hun doorgang vinden, zij het in aangepaste vorm. Helaas was de opkomst bij beide 

ALV ’s niet tevredenstellend. Het zal ongetwijfeld aan de omstandigheden ten aanzien van de 

Corona perikelen gelegen hebben. Wij hopen op betere tijden. 

Mobiliteitsproject de Heerdmobiel:  In de stukken van de ALV in oktober 2021 stond te lezen: 
Het mobiliteitsproject de Heerdmobiel, waarin de bewonersorganisatie participeert, heeft de 
begrote bijdrage van € 1500, - van de BOB ontvangen.  Deze informatie was niet juist. Er was 
destijds gesproken over een bijdrage ter grote van     € 1500. –. Echter stond op de begroting 
van De Heerdmobiel zelf een bijdrage van € 500, -. Dit bedrag is ook betaald aan de Stichting. 
 

 

• Wijk overstijgende activiteit: Voortgang Gerrit Krolbrug   

 Ook het afgelopen jaar was de Bewonersorganisatie Beijum weer vertegenwoordigd in het 

Gerrit Krolbrug Comité. Opnieuw hebben we ons gezamenlijk proberen hard te maken voor 

een nieuwe lage brug. We hebben verscheidene malen de publiciteit opgezocht. We mochten 

zelfs een presentatie verzorgen aan de gemeenteraad.  

             Het belangrijkste wapenfeit was het opstarten van de petitie: ‘Lage brug teken vlug’. Ook deze 

grote actie heeft het nieuws via de verschillende mediakanalen gehaald. Een kleine week lang 

hebben de leden van het comité, samen met een groep vrijwilligers, fysiek handtekeningen 

opgehaald bij de brug. Ook langs digitale weg kon men de petitie tekenen.  De petitie was een 

groot succes, ruim 5500 handtekeningen werden verzameld. Deze handtekeningen zijn 

vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad. Het mocht echter niet baten. De raad stemde 

de lage variant weg, in onze ogen zonder goede argumentatie. De gemeente heeft de oren 

laten hangen naar de wensen van Rijkswaterstaat en heeft de bewoners in de kou laten staan. 

   Voor de aangevaren brug zou een tijdelijke oplossing komen en de bewoners zouden actief 

betrokken worden bij het bedenken van een oplossing. Ook dit is tot nu toe een loze belofte 

gebleken. Desgevraagd zou er op de achtergrond onderzoek naar de haalbaarheid van een 

tijdelijke oplossing gedaan worden. De verantwoordelijk ambtenaar sprak over een lange 

oprit die aan zou sluiten op de huidige loopbrug. Het lijkt ons onwaarschijnlijk. Maar het blijft 

op het niveau van geruchten en vage, om niet te zeggen onhaalbare, plannen. Opnieuw 

hebben de bewoners het nakijken. Al met al teleurstellend. Een slechte beurt voor de 

gemeente en wethouder Broeksma. 
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➢ Verslag werkgroep Groen, grijs en verkeer   

In 2021 bestond de werkgroep uit 11 leden. Door de coronacomplicaties kwam de werkgroep 

alleen begin 2020 nog een keer fysiek bij elkaar, daarna waren bijna alle contacten digitaal. De 

werkgroep leden zijn bekend met elkaar en de zaken die aandacht behoeven, nieuwe zaken 

worden opgepikt. Afgesproken is dat er alleen fysiek vergaderd wordt als daar aanleiding toe 

is. 

Er was in 2021 steeds 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 en dat geldt ook voor  naar schatting tenminste enige tientallen 

wijkbewoners die ook regelmatig rommel ruimen, 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:  
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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. De gemeente 

heeft inmiddels op de containers teksten aangebracht waarin bewoners opgeroepen worden 

zich op correcte wijze van hun afval te ontdoen. De werkgroep bezint zich op de vraag of die 

teksten voor verbetering vatbaar zijn. Daders van illegale dumping  achterhalen blijkt feitelijk 

niet te doen.  

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

Stadsbeheer, werkgroep en buurtconciërges. Wat dit probleem betreft was een vrijwilliger in 

samenspel met  Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hier al langere  tijd actief mee 

bezig. Dat ontwikkelde zich zo goed dat er met Natuurmonumenten en Staasbosbeheer 

inmiddels betalingsregelingen getroffen zijn.  

Met het waterschap Noorderzijlvest zijn afspraken gemaakt over meldingen wat onderhoud 

en beheer betreft van watergangen die onder het waterschap vallen. Dat loopt redelijk goed. 

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 maar inmiddels is er weer een nieuwe gemeentelijke 

projectleider wat de winkelpleinen betreft en die lijkt er meer vaart achter te zetten.  

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.  Een schouw 

door werkgroep leden heeft een aantal misstanden opgeleverd die aandacht behoeven maar 

over het geheel genomen blijkt ver toch onvoldoende aanleiding voor grootschalige aanpak 

voor de hele wijk. Melding van misstanden bij de gemeente is tot zolang de inzet van de 

werkgroep,. Het punt wordt wel meegenomen bij de heerden aanpak  in het kader van de 

wijkvernieuwing. 

De werkgroep heeft nog steeds 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 het in het kader van de wijkvernieuwing gestarte project Beijum in 

bedrijf.  

• Stadsbeheer werkt aan gefaseerde verbetering  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 
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• Over aanpassing van de (rode) bewegwijzeringsborden naar de voorzieningen in de 

wijk (waar de werkgroep Groen, grijs en verkeer al een tijd lang op aandrong) heeft de 

gemeente inmiddels in overleg met de werkgroep een voorstel afgerond, Overleg is nog 

gaande over  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, maar de 

uitvoering lijkt toch weer te stagneren. De beheergroep is daarover in overleg met 

stadsbeheer. 

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

gemeentelijk programma, maar daar is nog steeds niet mee begonnen. Bij de kruisingen 

Garsthuizermaar-rijbanen parkeerplaats Kardinge zijn  door de gemeente enige tijdelijke  

verbeteringen aangebracht. Het lijkt erop dat verdere aanpak afhankelijk is gemaakt van de 

ontwikkelingen in het kader van de nieuwe gebiedsvisie Kardinge. 

• Knelpunten bij de voetgangersoversteekplaatsen op de wijkring worden inmiddels 

aangepakt in het kader van de wijkvernieuwing. De werkgroep heeft daarvoor diverse 

verbeteringsvoorstellen aangeleverd. De gemeente heeft haar plannen gepubliceerd in de 

Beijumer, de kerngroep wijkvernieuwing is (nog?) niet tevreden over de voorgestelde 

maatregelen t.a.v. de Amkemaheerd en Wibenaheerd en heeft de gemeente daarop 

aangesproken.  Wordt vervolgd.  

• 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. maar er is nog geen 

duidelijkheid over.    

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

Boerderijum heeft in het kader van de wijkvernieuwing sinds 2021 de aandacht van de 

gemeente 

• Na melding door een bewoner bij de werkgroep kijkt de gemeente op dit moment ook 

naar de oversteek van de westelijke uitgang van het winkelcentrum naar de parkeerplaats. De 
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betreffende bewoner stelt voor daar een zebra aan te brengen. Op dit moment is dat niet 

mogelijk omdat het daar om een woonerf gaat. Wordt meegenomen in kader wijkvernieu-

wing. 

 

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 het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK). 

Drie leden van de werkgroep maken ook deel uit van de Kerngroep wijkvernieuwing Beijum in 

het kader waarvan onder andere ook de voetgangersoversteekplaatsen in de wijk aandacht 

hebben. 

Het is erg belangrijk dat bewoners zo nodig punten wat betreft inrichting, onderhoud en 

beheer aan de orde blijven stellen bij Stadsbeheer. Wie niet tevreden is over de afhandeling 

door Stadsbeheer kan daarover contact opnemen met de werkgroep. 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. 
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7.    Financiële verantwoording jaar 2021 van de Bewonersorganisatie Beijum 

Het jaar boekjaar 2021 was voor de penningmeester(s) van de Bewonersorganisatie ondanks 

de Corona administratief gezien een druk jaar. De BOB fungeert al enkele jaren als 

intermediair tussen gemeente en bewonersinitiatieven (deze zijn nl. geen rechtspersoon). 

Daarnaast beheren zij de administratie van enkele wijkprojecten zoals de Lief & Leedstraten, 

de Kunst & Cultuur pot, de Kerstpakketten actie Beijum en het Wandelboek Beijum.  

 

De Kunst & Cultuur pot is in overleg met het gebiedsteam Oost (Minetta Koornstra) en de 

gemeente opgezet vanuit de onbenutte subsidie ten behoeve van kunst en cultuur die nog op 

de rekening van Stichting Beijum40 stond. De BOB deed al de administratie voor de Stichting 

en heeft na de opheffing van deze in het afgelopen jaar het geld nu in financieel beheer. Het 

beschikbare bedrag is nog niet aangesproken omdat er vanwege de Corona perikelen geen 

goed overleg mogelijk was met o.a. bij Vrijdag, een culturele instelling die ook in Beijum 

voeten aan de grond heeft. De verwachting is dat Beijum Oost een positieve boost gegeven 

kan worden met een bijdrage uit deze pot. Overleg hierover zal begin in het tweede kwartaal 

van 2022 plaats vinden. 

 

• Overzicht intermediaire gelden op 31-12-2021 Penningmeesterbestand: 

 
Nog beschikbaar 

Lief & Leedstraten             €        755,- 

Kunst & Cultuur                  €  12.900,- 

Kerstpakketten Beijum      €        564,- * 

Wandelboek Beijum           €      6000,- 

Menstruatiekastjes             €        340, - 

                                                €  20.559,-    

• Van de zakelijke rekening van de BOB is in 2020 een tegoed  van € 417, - van de 

Kerstpakketten Beijum overgeboekt naar haar spaarrekening, dit als reservering t.b.v. 

jaar 2021. Dit bedrag is nog steeds gereserveerd. 

             Het totaalbedrag beschikbaar komt daarmee op € 417, - + € 564, - = € 981, - 

Postsamenvatting - beijumbob112021
01 jan 2021 - 31 dec 2021. Bijgewerkt t/m 31 dec 2021.

-Post: Intermediair

Begroot Werkelijk Verschil

€ 20.559,10 € 20.559,10

€ 23.666,35 € 23.666,35

€ 23.666,35 € 23.666,35

€ -3.107,25 € -3.107,25

€ -3.107,25 € -3.107,25

Uitgaven

Intermediair

NL33INGB0000161610 - .

Resultaat

Inkomsten

Intermediair
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Toelichting jaarrekening boekjaar 2021  Bewonersorganisatie Beijum 

Op de volgende pagina’s treft u de verantwoording inkomsten en uitgaven en de 
bijbehorende toelichting over het boekjaar 2021 aan. Deze  verantwoording is opgemaakt in 
het format zoals ook gebruikt door de Gemeente voor de vaststelling subsidie 
wijkorganisaties. 
  
Alle uitgaven en inkomsten dienen aan een van de onderstaande hoofdrubrieken 
toegerekend te worden. Dit, indien van toepassing, op basis van een verdeelsleutel.  
 
Organisatie kosten (kosten algemeen) 

➢ Bestaat uit de organisatiekosten: kosten administratie, telefoon, etc. Dit is een vast 
basis subsidiebedrag van € 1500, -.  
Indien de begroting hoger is dan deze basissubsidie komt dit ten laste van de 

organisatie zelf. 

 

Communicatie: 
➢ De kosten die gemaakt worden voor informatieverstrekking, zoals een krant en/of 

website 
 

Activering: 
➢ De kosten, direct of indirect, die gemaakt worden ten behoeve van het ontplooien van 

activiteiten en/of het stimuleren van deze.  
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Toelichting op de lasten 

Organisatie kosten                                                                   

Voor het jaar 2021 was begroot € 1500, -. 
De uitgaven zijn echter “meegevallen” vanwege de wel bekende perikelen.  
Dit was o.a. van invloed op de niet gedane uitgave van € 200, - ten laste van de post 
huisvestingskosten en in grote mate op de post van vrijwilligersvergoeding en 
kantoorartikelen. Deze zijn respectievelijk met € 190, - en €1 05, -. lager uitgevallen dan 
begroot. 
Ook de post administratiekosten is lager dan begroot voor 2021. Voor de verspreiding van de 
stukken van de ALV zijn geen portokosten gemaakt. Er is een bezorger bereid gevonden om 
deze te bezorgen. 
De twee niet begrote uitgaven, hard en software € 20, - en onvoorzien €75, -, hebben 
betrekking op aanschaf onderhoudssoftware en bankkosten i.v.m. overname van de 
bankrekening en saldo van Stichting Bijum40.  
Deze uitgavengroep is in totaal € 660, - lager belast dan begroot 
 

 
Communicatie 
 
Deze groep was begroot op € 6424, - maar met € 179, - overschreden. De totale uitgaven 
komen daarmee op € 6603, -. 
Meevaller was de post Flyers en Folders. Begroot € 630, - uitgegeven € 360, -. De gedane 
uitgaven zijn ten laste van drukwerk t.b.v. de Algemene Ledenvergaderingen. 
In het boekjaar 2021 waren er geen spreekuren i.v.m. Corona. Derhalve is deze post ook niet 
belast.  
De hogere uitgaven bij de post Overige communicatiekosten zijn ten laste van de website 
www.beijum.nl. Hiervoor zijn onverwachte uitgaven gedaan t.b.v. het upgraden van de site en 
een noodzakelijke overgang naar een nieuwe host. Deze post was begroot op € 100, - en is 
met € 616, - hoger uitgevallen en komt daarmee op € 716, -  

 
Activiteiten 

De in 2021 geldende restricties ten aanzien van de Corona perikelen zijn op een aantal posten 

in deze groep van invloed geweest, fysieke bijeenkomsten konden niet altijd doorgang vinden. 

Ook zijn daardoor bijdragen vanuit de BOB aan vaste wijkactiviteiten, zoals b.v. de braderijen 

komen te vervallen. Begroot was € 11.755, -, totale uitgaven ten laste van de groep € 8224, -. 

Derhalve is de groep met € 3531,- minder belast. 

➢ De post Groen, grijs en verkeer heeft iets minder fysieke overleggen gehad, daardoor 
is er € 180,- minder uitgegeven dan begroot. 

➢ De Ledenvergaderingen, gehouden in het voor- en najaar, zijn minder druk bezocht 
dan verwacht. Daarnaast kon een begrote ledenvergadering t.b.v. het oprichten van 
het Bewonersplatform Beijum geen doorgang vinden. Deze post, begroot op € 300, -, 
is met € 217, - lager belast en komt daarmee op uitgaven ter hoogte van € 83, -. 

http://www.beijum.nl/
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➢ Post - Heel de buurt vergaderingen is vanwege de bekende perikelen niet 
aangesproken.  

➢ Deze post is met € 759, - belast. Hiermee valt deze € 1241, - lager uit dan de begrote  
€ 2000, -. Veel fysieke wijkactiviteiten hebben helaas geen doorgang kunnen vinden. 
De reden is bekend. 

➢ De post Project Buurtconciërges is € 750 – lager belast dan de begrote € 900, -. Vanuit 
het budget voor het Project Buurtconciërges is t/m april € 150, - uitgegeven.  
Vanaf 1 mei 2021 heeft Werkpro de uitbetaling van de vergoedingen overgenomen. 
Alle buurtconciërges worden nu door Werkpro betaald. Deze kostenpost is niet meer 
ten laste van de BOB. 

➢ De overschrijding van de post Werkplan/overige activiteiten komt door de extra 
uitgaven ten behoeve van de niet voorziene acties die nodig waren ten aanzien van de 
Gerrit Krolbrug perikelen. De BOB heeft de financiële afhandeling van de al 
eerdergenoemde acties voor zijn rekening genomen. Er staan tegenover de uitgaven 
echter ook inkomsten (zie overzicht Baten) De overschrijding is daardoor vertekend. 
Door de andere stakeholders is een bijdrage in de kosten gedaan ten bedrage van € 
1000, -. Hiermee komen de uiteindelijke uitgaven ten laste van deze post op € 1232, -. 
Al met al € 268, - lager dan de begrote € 1500, -. 
 

             Het totaal van de lasten over het boekjaar 2021 komt hiermee uit op € 15.667, -. Dit is  
             € 4012, - lager dan de voor het boekjaar 2021 door de ALV vastgestelde begroting van 
             € 19.679, -. 
 

Toelichting op de baten 

De gemeente heeft aan de hand van de ingediende begroting 2021 subsidie verleend ten 

bedrage van € 18.182, -. Daarnaast zijn er inkomsten vanuit de BHS en het WOK als bijdrage in 

de gemaakte kosten ten aanzien van de Gerrit Krolbrug actie in 2021. Deze bijdrage was groot 

€ 1000, -. Ook zijn er € 23, - bezorgkosten terugbetaald.  

De totale baten komen hiermee op € 19.205, -.  Het afzetten van de totale baten over 

boekjaar 2021 tegenover de lasten ten bedrage van € 15.667, - over boekjaar 2021 laten een 

positief resultaat van € 3538, - zien. 

 

Toelichting op de balans 

De bij Passiva opgevoerde terug te betalen subsidie 2021 € 2.515, - is het verschil tussen het 

totaal van de lasten € 15.667, - en de verstrekte subsidie over boekjaar 2021 € 18.182, -.  

Ook is bij passiva voor de verdere aanpassingen van de website beijum.nl en het verder 

uitwerken en realiseren van het Bewonersplatform Beijum een bedrag gereserveerd en 

opgevoerd van in totaal € 2.500, - 
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Het eigen vermogen € 4.340, - op 31-12-2020, is in het boekjaar 2021 met € 1.410, - 

toegenomen. Het totale eigen vermogen op 31-12-2021 komt daarmee op € 5.750, -. 
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Bewonersorganisatie Beijum
   Resultatenrekening jaar 2021

             Bedragen afgerond op hele Euro's              

LASTEN      Werkelijk 2021

Kosten algemeen

Ontvangsten college en raad -              40           0

Rente en bankkosten 168         180         190

Vrijwilligersvergoedingen 90           240         50

Telefoon, internet -              20           0

Huisvestingskosten -              200         0

WA verzekering 195         198         198

administratiekosten 453         297         101

kantoorartikelen 76           175         70

onvoorzien -              - 75

hard en software 155         -              20

-              -              

Overige algemene kosten 50           150         136€        

Totaal algemeen 1.187    1.500       840

Communicatie

Wijkkrant 4.565     4.558     4.583       

                                            - verspreidingskosten 3.405    3.503 

                                            - opmaakkosten 1.158    1.080 

Mededelingenblad -              -              

Website 1.046     1.016     944           

Flyers, folders 1.341     630         360           

Spreekuur -              120         -                

Huisvesting voor communic. -              -                

-              -              

Overige communicatiekosten/ Beijum.nl 2.102     100         716           

Totaal communicatie 9.054    6.424       6.603 

Werkelijk 2020 Begroot 2021
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Resultatenrekening jaar 2021

           werkelijk 2021

Activering

Wijkbezoeken -              40           -                

Groen-/grijs/verkeer commissie 1.388     1.140     960           

Ledenvergaderingen/ -              300         83             

Bestuursvergaderingen 1.740     1.740     1.740       

Wijkraden/activiteitenoverleg/wijkvernieuwing 105         140         128           

Ledenraadplegingen - -

(Verbindingsbus) ondersteuning wijkactiviteit 151         - -                

Heel-de-buurt vergaderingen/bijeenkomsten 170         320         -                

Stadsdeeloverleggen -              75           85             

Buurtactiviteiten/ activ. Ontmoeting en soc. Cohesie2.846     2.000     759           

Project buurtconciërges 1.100     900         150           

Huisvesting voor activering - -              -                

Publiciteitskosten 398         300         363           

werkplan/overige activiteiten 959         1.500     2.232       

heerden ondersteuning 875         1.200     1.100       

werkgroep senioren 50+ Voor en door Beijum -              500         124           

E-shuttle Mobiliteitsproject -             1.500     500           

-                

Overige kosten activering  75           100         -                

Totaal activering 9.807    11.755     8.224                 

Som van de lasten 20.048 19.679     15.667               

BATEN

Basissubsidie 1.500     1.500     

Subsidie communic./activ. * 16.682   16.679   

Andere subsidies gemeente - -

-

Verkoop advertentieruimte -

Diverse baten communicatie/ activatie 1.023     -

Overige baten - -

Som van de baten 19.205 18.179     

Winst 3.538    -1.500     

Werkelijk 2020 Begroot 2021

Werkelijk 2021 Begroot 2021
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Bewonersorganisatie Beijum     

BALANS PER 31-12-2021     

 31-12-2021 31-12-2020 

          

ACTIVA        

Te vorderen ledencontributie               -                  -    

Te vorderen subsidies               -                  -    

Debiteuren                 -        

Vooruitbetaalde kosten               -        

Overige vorderingen               -        

Kasgeld               -             200    

Spaarrekeningen      3.500         3.917    

Betaalrekeningen      7.265         3.527    

Kruisposten                         -    

                -                  -    

                -                  -    

TOTAAL ACTIVA    10.765           7.644  

          

PASSIVA       

        

Terug te betalen subsidies 2021 2515       1.651    

Vooruit ontvangen bedragen       

Crediteuren         - Werkgroep Kerstpakketten Beijum               -             468    

                                          - wijkkrant - verspreidingskosten               -               17    

                                  - Buurtcentra Beijum/ Werkgr. 50+               -        

                                   -Verbindingsbus         

                                  - Kimsted               -             168    

Overige / reservering         

               - aanpassingen beijum.nl (onderhoud)      1.000        

              - reservering extra uitgaven project E-shuttle               -         1.000    

              - opstart Bewonersplatform Beijum      1.500     

          

Subtotaal       5.015           3.304  

Eigen vermogen 31-12-2021       5.750           4.340  

Eigen vermogen 31-12-2020       4.340  

 

  
  

Vermogensmutatie        1.410    

     

➢ Uit de gepresenteerde cijfers is af te leiden dat de Bewonersorganisatie Beijum 

voldoende solvabel is en aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. 

 

Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum, 

Naomi Rumaloine, penningmeester 

Rein van der Velde, voorzitter en 2e penningmeester 
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8.  Verslag kascommissie wordt ter vergadering toegelicht 

 

9.  Verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld  

 

 

10 .Rondvraag 

 

Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 


