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Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum 

op maandag 26 september 2022 

in het Heerdenhoes 

Melsemaheerd 2 

Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) 

 

Deze Algemene ledenvergadering is ter vaststelling van de begroting voor het 

jaar 2023 & de inhoudelijke en financiële rapportage over de realisatie en prognose 

over het lopende jaar 2022. 

 

Agenda: 

1. Welkom en opening 

2. Geldigheid ALV vaststellen 

3. Mededelingen 

4. Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersorganisatie Beijum 30 maart 

2022 

5. Financiële en tussenrapportage realisatie over de periode januari – september 

2022 

6. Inhoudelijke tussenrapportage 2022 en werkplan 2023 

7. Prognose periode september t/m december 2022 

8. Exploitatiebegroting  & toelichting  begroting 2023  

9. Concept WBTR 

10. WVTTK 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
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Inleiding 

 

 

De subsidieverstrekker, de gemeente Groningen, heeft de jaarlijks in te dienen verantwoording 

subsidies, die gelijk is aan de verantwoording richting de leden van de BOB, over het jaar 2021 

goedgekeurd. Echter zoals te verwachten was, heeft er een terugvordering van € 1.855, - plaats 

gevonden vanwege begrote activiteiten die niet uitgevoerd zijn. De beschikking treft u als bijlage aan. 

De begroting voor het jaar 2022 is op 31 mei 2021 goedgekeurd door de gemeente Groningen. De 

beschikking is toegevoegd als bijlage (blz. 22). 

Het weer terug naar “normaal” zal hopelijk weer leiden tot een hogere opkomst bij de ALV, ook 

mede gezien de plannen voor het opzetten/uitwerken van het Bewonersplatform Beijum. 

Wij bedanken de leden voor het, de afgelopen en de nog komende periode, in ons gestelde 
vertrouwen.  

 
 
 
 
 
 
 

Inhoud: 
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 25   Bijlage gemeente  

 27   Bijlage gemeente 2 
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Criteria subsidieaanvraag 

De nieuwe Algemene Subsidie Verordening gemeente Groningen 2019 (ASV) die per 1 juli 

2019 in werking is getreden. 

Voor 1 oktober dient u uw aanvraag in voor een structurele subsidies (jaarlijks 

terugkerende aanvraag) voor activiteiten in het volgende kalenderjaar. Bij die 

aanvraag verwachten we ook een inhoudelijke en financiële rapportage over de 

realisatie en de prognose over het lopende jaar.  

In de oude ASV was het aanleveren van een tussenrapportage alleen verplicht voor 

subsidies boven de 45.000 euro. In de nieuwe ASV dienen alle aanvragers van een 

structurele subsidie een tussenrapportage aan te leveren. 

Algemene wijzigingen voor alle subsidieaanvragen: Noodzakelijke kosten 

In veel nadere regels was al opgenomen dat er gesubsidieerd werd op grond van 

noodzakelijke kosten. Dit is nu als een algemeen uitgangspunt opgenomen in de ASV. 

Nieuw is de bepaling dat, op grond van een door gemeente en gesubsidieerde partij 

gezamenlijk op te stellen risicoprofiel, vermogensopbouw uit een positief resultaat 

onder omstandigheden kan worden toegestaan. 

 

 
 
 
 
 
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.  

 

 

 



 

5 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersorganisatie Beijum 30 maart 

2022 

Aanwezig  bestuursleden BOB: 
 

Voorzitter:        Rein van der Velde 

Penningmeester:  Naomi Rumaloine 

Secretaris:         Janny Atema       

Lid:         Tristan van der Werf  

Aanwezige leden: Joke Schilperoord, Luuk Jonker, Jaap van Leeuwen, Marleen van Leeuwen,                                                        

Wim Klein, Ruud van Erp 

Afwezig m.k.:         Jochem Atema, Theo Smit, Sonja Vaal 

 

1. Opening en vaststellen geldigheid vergadering 

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

- 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). 

 

2. Agendavaststelling 

- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 

- Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Voorwoord 

- Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het voorwoord. 

 

5. Notulen ALV 8 oktober 2021 

- De notulen worden vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen        

- 3: De bebording is klaar. Op Social Media is te lezen dat sommige op een vreemde plek 

staan, links in plaats van recht of moeilijk zichtbaar zijn.                                                     

- Met de verlichting is verder nog niets gedaan. Er gaat naar geïnformeerd worden bij het 

stadsbeheer.    

- 5: Het bestuur is nog druk bezig met de WBTR. In Beijum zijn daar ongetwijfeld meer 

organisaties mee bezig en er wordt geopperd om hiermee te gaan samenwerken.  

 

6.      Vaststelling inhoudelijk jaarverslag 2021 

- De Facebookpagina’s worden goed bezocht en er komen leuke initiatieven uit voort.  

- Wijkvernieuwing Beijum bruist: de gemeente wil geen overleg meer hebben met de 

kerngroep wijkvernieuwing. De contacten zijn eerst verbroken. Wordt ongetwijfeld 

vervolgd.  De leden van de kerngroep vinden dat het integraal bij de bewoners moet 

liggen en de gemeente moet dat met de BOB of het Bewonersplatform bespreken. 
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- Het wijkbedrijf Beijum loopt en er wordt de laatste hand aan gelegd. Het wachten is op 

een gezamenlijke bijeenkomst om er een klap op te geven. In een volgende wijkkrant 

komt er een artikel. De smeltkroes: energiecoaches, weggeefkastjes etc. zijn nog niet 

aangesloten bij het wijkbedrijf.    

 

- Kookboek Beijum: dat is het verhaal van wat de gemeente zich voorstelt over 

stedenbouwkundige verbeterpunten in de wijk. Er zou een bijeenkomst over komen 

maar die ging niet door omdat de gemeente er eerst meer mensen bij wilde betrekken.                                                                                                                                                                

 

- De BOB heeft de meeste kosten voor rekening genomen t.a.v. de acties voor een lage 

Gerrit Krolbrug. N.a.v. onze verkiezingskrant lijkt het dat er toch mogelijkheden zijn voor 

nader overleg met de politieke partijen. 

 

7. Vaststelling jaarrekening 2021        

- Er zijn veel intermediaire transacties gedaan. Door dit tussenstation, beheer van de 

gelden van een andere organisatie, varen een aantal wijkinitiatieven hier wel bij.    

- De jaarrekening wordt vastgesteld. 

                                                                                                           

8. Verslag en bevindingen kascommissie en kiezen nieuwe kascommissie 

- Het verslag van de kascommissie is duidelijk en het bestuur wordt door de leden 

decharge verleend.  

- Luuk Jonker en Jochem Atema stellen zich verkiesbaar voor de kascommissie en worden 

herkozen.  

 

9. Wat verder ter tafel komt 

- Eind april wordt er een bewonersavond georganiseerd over de gebiedsvisie Kardinge. De 

ouderenwerkgroep heeft een gesprek gehad met Minetta Koonstra over 

ouderenhuisvesting. Zij begon over de zuidrand en Kardinge. Het lijkt of potentiële 

ontwikkelaars en gemeente alle plannen al klaar hebben maar daar zal eerst nog met de 

bewoners over gesproken moeten worden.  

- Er wordt gevraagd naar de voortgang van het Bewonersplatform.  

Binnenkort is er een overleg met Jacqueline Haarmans. Zij was ook in Lewenborg 

betrokken bij de oprichting van een bewonersplatform.  

Eerst moet duidelijk zijn wat de doelstelling is, kostenplaatje etc. Daar moet met de 

gemeente over gesproken worden. Het moet een basis krijgen. 

Als dat alles geregeld is wordt een bewonersavond georganiseerd en na afloop van de 

avond moet het voor de bewoners duidelijk zijn wat een bewonersplatform is.  

 

10. Rondvraag 

- Het bestuur wordt door de leden bedankt voor hun inzet. 

 

11. Sluiting 

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

 

Janny Atema, secretaris 
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Financiële tussenrapportage realisatie over de periode januari – 

september 2022.  

Dit is ook terug te vinden in de exploitatiebegroting voor het jaar 2023 in de kolom 

cumulatief  

 

 

Kosten Algemeen 

 

➢ De uitgaven aan algemene kosten (organisatiekosten) bedragen tot op heden  

€ 1128, - . 

Het bestuur heeft geen rekening gehouden met het feit dat het gebruik van het in 2021 

aangeschafte (online) programma ten behoeve van het uitvoeren van De Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen* een abonnement is. Hiermee zijn nog eens kosten ten bedrage 

van € 290, - gemoeid. Deze zijn opgenomen in de post overige algemene kosten, welke 

hiermee budgettair is overschreden. Zoals op de voorjaarsvergadering 2022 aangegeven is 

het concept nu beschikbaar en zal op de ALV uitgereikt worden. 

 

*Per 1 juli 2021 is er een nieuwe wet in werking getreden. 

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. Een en 

ander dient schriftelijk vastgelegd te worden en eventueel de statuten hierop aangepast.  Vanwege de tijd- en 

werkdruk heeft het bestuur in 2021 een pakket aangeschaft waarin de richtlijnen en gedragscode omschreven 

kunnen worden. Een leidraad om het goed te doen.   

 

Communicatie:  

 

➢ De Bewonersorganisatie Beijum participeert in Wijkkrant de Beijumer die 11 keer per 

jaar uitkomt. Pagina 2 en 3 van de wijkkrant zijn de basispagina van de BOB. De 

opmaak van deze pagina’s wordt verzorgd door Woesthuis Media uit Beijum. De 

kosten voor de opmaak  van de pagina’s en de bezorging van de krant zijn voor 

rekening van de BOB.  

Het opgestelde budget 2022 is tot nu toe met € 4053, - aangesproken. 

 

Helaas kon het in februari geplande Politiek Eetcafé geen doorgang vinden, dit 

ondanks de bereidwilligheid van de politieke partijen. Het risico voor besmetting 

vond het bestuur te groot en de geplande datum viel in de voorjaarsvakantie. Er is 

toen, ondanks het korte tijdsbestek waarin een en ander gerealiseerd moest worden, 

besloten om een Verkiezingskrant uit te geven.  
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In de eerste week van maart is deze speciale 

verkiezingskrant, bij ruim 5000 adressen 

bezorgd. Een verkiezingskrant met vragen 

vanuit de wijk aan de politieke partijen over 

hoe zij hier in staan en wat Beijum mag 

verwachten. Doormiddel van deze krant 

hoopten wij dat deze dit verkiezingsjaar er aan 

bij zou kunnen dragen dat er weloverwogen 

meer gestemd werd dan bij de gemeenteraads-

verkiezingen in 2018. 

Deze speciale krant leverde vele positieve 

reacties op. Of deze ook het stemgedrag van 

de Beijumers heeft beïnvloed laten wij in het 

midden. Het heugelijke feit is wel dat bij de 

recentelijke gemeenteraadsverkiezingen de 

opkomst met 48,28% beduidend hoger was dan in 2018. Iets onder het gemeentelijke 

gemiddelde. Van de 7866 kiesgerechtigden in Beijum hebben er 3798 hun stem uit-

gebracht.  

De kosten van deze extra uitgave waren echter niet begroot. De opmaakkosten ten 

bedrage van € 926, - en verspreidingskosten € 322, - zijn opgenomen ten laste van 

het werkplan (groep activiteiten). De drukkosten van € 1229, - komen ten laste van 

de post wijkkrant. 

 

➢ Voor de Website www.beijum.org is tot nu aan de hosting, onderhoud en 

vrijwilligersvergoeding € 429, - uitgegeven.  

 

➢ De met € 420, - gebudgetteerde post Flyers/ folders is met € 504, - aangesproken en 

dus al met € 84, - overschreden.  

 

Reden hiervan is een opgavefout richting de drukker van de ALV stukken van maart jl.  

Deze waren iets te luxe geprint. Evenwel met positieve reacties vanuit de ontvangers. 

Zag er professioneel uit. (maar dit was eenmalig) 

 

➢ Onvoorzien moesten er aanpassingen gedaan worden aan de website beijum.nl. De 

website is een initiatief vanuit de BOB en ondanks dat deze hogere uitgaven niet 

begroot waren heeft het bestuur haar fiat hieraan gegeven.  Ook is er sinds begin dit 

jaar een vrijwilliger die foto en video verslagen voor beijum.nl maakt en hiervoor een 

vrijwilligersvergoeding ontvangt.  De totale uitgaven bedragen tot nu toe € 1203, -.   

Gezien de reacties hebben de gedane aanpassingen een positief effect. 

http://www.beijum.org/
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Activiteiten 

 

 

➢ Vanuit de heerden/ bewoners comités Jensemaheerd, Rensuma/ Scheltmaheerd, is 

er verantwoording afgelegd over de ontvangen bijdrage 2021 voor heerden-

ondersteuning. De aanvraag voor het jaar 2022 is op basis van deze verantwoording 

weer toegekend. Ook de Torteltuin in de Hiddemaheerd heeft weer een bijdrage, 

groot € 175, -, ontvangen vanuit dit budget voor haar activiteiten en een open dag. 

Vanuit de Doornbosheerd is ook een aanvraag met begroting ingediend voor het 

opknappen van het Doornbosparadijs. Ook deze is toegekend. 

Tot nu toe is er derhalve voor de post Heerdenondersteuning € 875, - uitgegeven. 

 

 

➢ Werkgroep Groen, grijs en verkeer (GGV), De werkgroep telt een tiental leden die op 

verschillende vlakken en gebieden actief zijn binnen deze werkgroep. Het budget 

voor deze groep is tot nu toe met € 400, - aangesproken. Het bedrag bestaat uit 

onkosten- en vrijwilligers vergoedingen. Helaas is Frans Egberink, een van de langst 

zittende en zeer betrokken lid van de werkgroep, er vanwege de leeftijd en 

gezondheidsredenen mee gestopt. Frans was een betaalde vrijwilliger hetgeen 

invloed heeft op de belasting van deze post.  

 

➢ De Werkgroep Door en Voor  Beijum heeft de afgelopen periode weer enkele 

activiteiten georganiseerd. Vanuit de BOB is hierin tot nu toe € 125, - voor de huur 

van een busje bijgedragen . 

 

➢ De post van Ledenvergaderingen is voor € 80, - aangesproken. Dit voor de gehouden 

ALV in het voorjaar en een bijeenkomst t.b.v. de wijkvernieuwing. Helaas was de 

opkomst bij deze ALV te laag en moest er door de aanwezige leden gestemd worden 

over de voortgang van de ALV. Alle leden stemden voor. 

 

 

➢ Het bestuur van de BOB heeft, zover de leden van deze beschikbaar waren op de 

nodige momenten de lopende en nieuwe activiteiten en de daaraan gerelateerde 

werkzaamheden en aanwezigheid bij overleggen naar haar beste vermogen 

uitgevoerd.  Aan Bestuurskosten voor de vergaderingen, overleggen, 

onkostenvergoedingen, reiskosten en vrijwilligersvergoedingen is tot nu toe € 1160, - 

uitgegeven.  
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➢ De BOB heeft vanuit het budget Buurtactiviteiten/ ontmoeting en sociale cohesie 

bijgedragen aan verdere ontplooiing van en nieuwe bewonersinitiatieven die 

bijdragen aan de sociale cohesie in Beijum, waaronder de plantenbieb, de Smeltkroes 

en Zingen in Beijum (voorheen Beijumer Koor). Uitgaven tot nu toe 

ter hoogte van € 1015, -. 

 
➢ De Bewonerswerkgroep Wijkvernieuwing Beijum waarin de BOB ook deel neemt had 

in april een Verdiepingssessie gepland t.b.v. van de communicatie en houding ten 

aanzien van de overleggen in de Kerngroep Wijkvernieuwing en de daarin zittende 

gemeentelijke vertegenwoordigers. De kosten van deze verdiepingssessie waren 

geraamd op € 1.500, -  en de gemeente was verzocht om deze kosten vanuit het ter 

beschikking staande budget te voldoen. De gemeentelijke projectleider 

Wijkvernieuwing wou hier niet aan voldoen. De BOB heeft zich op verzoek van de 

werkgroep voor de te maken onkosten garant gesteld. De gemeentelijke project-

manager heeft op het laatste moment de stekker eruit getrokken en zag de zin van 

verdere overleggen met de werkgroep niet meer in. Er waren echter al 

voorbereiding-kosten gemaakt. Deze ter hoogte van € 320, - zijn door de BOB 

voldaan ten laste van de post Wijkraden/ activiteitenoverleg. 

 

➢ Voor de presentatie van de BOB en het Bewonersplatform Beijum.nl op de op 24 

september geplande wijkmarkt zijn uitgaven gedaan t.b.v. promotiemiddelen zoals 

flyers, banner, pennen en tassen. De totale kosten hiervan zijn ten laste van de post 

Publiciteitskosten. 
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Inhoudelijke rapportage 2022 en werkplan 2023 

Waar zijn wij nu en ook in 2023 mee bezig  

 

Wijkvernieuwing Beijum Bruist    

 

De bewonersorganisatie Beijum en haar werkgroep 

Groen, grijs en verkeer zijn vertegenwoordigd in, en 

nemen actief deel aan de diverse onderdelen van de 

Wijkvernieuwing Beijum Bruist in samenwerking 

met de gemeente, wijkbewoners en andere 

organisaties en stakeholders.  

                                                                         Enkele onderdelen zijn: 

 

• Bewonerswerkgroep Wijkvernieuwing Beijum  

Deze  werkgroep bestaande uit betrokken wijkbewoners en de BOB hebben 

regelmatig voorbereidend overleg, aangaande de agendapunten die spelen t.a.v. de 

wijkvernieuwing en gerelateerde zaken, ten behoeve van het overleg met de 

Kerngroep Wijkvernieuwing Beijum. Begin dit jaar is vanuit de projectmanager van de 

gemeente en haar team aangegeven dat de kerngroep wat hun betreft niet meer 

hoeft. Het zou te weinig constructief zijn en veelal tot discussie en verschil van inzicht 

leiden. De werkgroep is en blijft van mening dat de kerngroep zeker wel constructief 

is en het toch ook de bedoeling is om als wijkbewoners tegengas te geven in de 

plannen en denkwijze vanuit de gemeente. Door zo te handelen komt het over dat 

tegen spraak en andere inzichten niet serieus genomen worden. Wordt vervolgd. 

 

• De werkgroep heeft te kennen gegeven dat men graag onder de vlag van de 

BOB verder wil als werkgroep en als zodoende als werkgroep gesprekspartner 

blijft richting de gemeente. (N.B.  De BOB is op zich zelf een volwaardig 

gesprekspartner en zal dit bij monde van de projectleider ook blijven.) Het 

bestuur staat er positief in om de werkgroep onder de BOB vlag te laten 

werken. 

 

• Werkgroep Speelplekken Beijum  > Herinrichting speelplekken.  

Heeft door de Corona perikelen en personeelswisselingen bij stakeholders even in de 

hold gestaan maar wordt in het laatste kwartaal 2022 weer opgestart. 

 

• Inrichting Plein Oost:  Enkele ideeën om het plein beter te gebruiken en wat 

levendiger te maken zijn de afgelopen periode gerealiseerd, zoals het aanbrengen 

van graffiti  op de betonblokken door jeugd en spel & cultuurmiddagen. Het nieuwe 
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speeltoestel is veelvuldig in gebruik. Eind september zal er weer een wijkmarkt plaats 

vinden. 

 

• Winkelcentrum West:   

 

             Vanuit de gemeente zijn er overleggen met de ondernemers gaande. Medio dit jaar is 

er op het winkelcentrum informatie opgehaald hoe men over het winkelgebied denkt 

en welke ideeën bewoners en bezoekers hebben. Vooral het winkelaanbod wordt 

genoemd alsmede de onveilige situaties bij de oversteek naar de Albert Heijn, het 

laden en lossen bij deze, de snelheid waarmee gereden wordt richting de 

parkeerplaats en de tussendoorgang bij de pinautomaat. Men vraagt zich tevens af 

wat er met het pand waar voorheen de cafetaria in zat gaat gebeuren. De gemeente 

zoekt dit uit en gaat hierover in overleg. 

 

• Actieplan openbare ruimte ( Zie verslag werkgroep Groen, Grijs en Verkeer) 

 

• Sterk Netwerk Beijum 

 

 In de wijk zijn verschillende organisaties actief. Het zijn niet alleen professionele 

organisaties, maar ook organisaties ontstaan uit bewonersinitiatieven. In het 

algemeen is men niet van elkaars werkzaamheden op de hoogte en zelfs niet van 

elkaars bestaan. 

Het Sterk Netwerk Beijum is een platform waar professionals en organisaties in de 

wijk kennis met elkaar kunnen maken en (vak)kennis uitwisselen op bijeenkomsten 

die eens in het kwartaal worden gehouden. 

Tijdens de eerste bijeenkomst van het Sterk Netwerk Beijum in oktober 2019 

kwamen meer dan 60 mensen van diverse beroepsgroepen en organisaties bij elkaar 

om kennis te maken en kennis te nemen van elkaars werkzaamheden.  

De bijeenkomsten werden georganiseerd rond bepaalde thema’s o.a. eenzaamheid 

en armoede. Vanwege corona was de themabijeenkomst over eenzaamheid online. 

In oktober 2021 was het gelukkig weer mogelijk om fysiek de themabijeenkomst over 

armoede in het Trefpunt bij te wonen. In deze bijeenkomst vertellen bewoners, die 

als ervaringsdeskundigen meewerken aan het project Kansrijk Oost hun persoonlijk 

verhaal over wat het met je leven doet als je in armoede leeft. Hun verhalen lieten 

gelukkig ook zien dat je uit armoede kunt komen. 

In februari 2022 vond weer een onlinebijeenkomst plaats met als thema o.a. de 

meerwaarde van Sterk Netwerk en welke onderwerpen in de volgende 

bijeenkomsten aandacht verdienen. 

De bijeenkomst in april 2022 werd verzorgd door Leonie Mulder, projectleider 

Kansrijke start Beijum met als thema: de eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal 

voor een goede start.  
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De eerstvolgende bijeenkomst van Sterk Netwerk is op 13 oktober in de vorm van 

een wijksafari. 

 

• Wijkbedrijf Beijum 

           

           Nadat begin juni 2022   het Projectplan Beijum in Bedrijf inclusief begroting is 

gepresenteerd en besproken is door Stichting Stadsboerderij de Wiershoeck, 

buurtcentrum het Trefpunt, buurtcentrum het Heerdenhoes en Wijkwerken Beijum 

van WerkPro op 22 juni de alliantie Beijum in Bedrijf ondertekend. 

 

 

De alliantie Beijum in 

Bedrijf is onderdeel van 

de wijkvernieuwing in 

Beijum. Met behoud van 

eigen identiteit werken 

de ondertekenaars 

samen aan het vergroten 

van het toekomst 

perspectief van de wijk 

bewoners. 

De samenwerking zorgt 

voor meer samenhang in 

het aanbod van activiteiten in de wijk. Het aantal activiteiten in Beijum zal toenemen 

en de verwachting is dat het aantal Beijumers dat vrijwillig actief is verdubbelt. 

Er zijn inmiddels een aantal concrete plannen op papier gezet, variërend van een 

horecagelegenheid in De Wiershoeck, een netwerklounge in het Trefpunt, tot een 

aantal groene duurzame plannen. Een deel van de plannen wordt de komende jaren, 

samen met wijkbewoners, verder uitgewerkt.  

Beijum in Bedrijf is er voor en door bewoners, de partners zijn daar heel duidelijk in. 

Steekwoorden zijn het bevorderen van bewonersinitiatieven, meedoen, zich 

ontwikkelen, stappen zetten naar economische zelfstandigheid, elkaar ontmoeten en 

vooral de wijk mooier maken.  De BOB participeert ook hierin en zal mogelijk als 

intermediair optreden betreffende te ontvangen subsidies.  ( foto: Ronald Gramberg) 

 

 

• Stedenbouwkundige Visie.  

   

• Kookboek Beijum 

 
MET ELKAAR WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN DE WIJK                                                                                    

In het Kookboek Beijum staat hoe we van Beijum een nog fijnere en mooiere wijk 

kunnen maken. De komende tijd gaan we met dit plan aan de slag. Na enkel 
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overleggen met de gemeente, bewoners en de BOB  

is er een eerste stap gemaakt was  met een 

bijeenkomst op woensdag 8 juni in het Trefpunt. Na 

een introductie op het kookboek was het de 

bedoeling om een fietstocht te houden langs plekken 

die de vier ingrediënten (Sterk raamwerk, fijn 

wonen, Beijum verbinden en vitale kernen) uit het 

kookboek laten zien. Echter gooide een langdurige 

regenbui de planning in de war. De geplande 

fietsroute werd virtueel gepresenteerd. De opkomst 

bestond uit een twintigtal wijkbewoners. De ideeën 

en suggesties van de aanwezigen werden zeer op 

prijs gesteld en zullen in een verslag samen gevoegd 

worden. Wordt in het najaar 2022 vervolgd. 

 

 

 

• Bewonersplatform (Wijkplatform) Beijum.nl  

 

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

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

beijum.nl aangepast en wordt nog gewerkt aan de verdere verbetering. maken. De  

(voorlopige) redactieraad is sinds januari dit jaar uitgebreid met een multimedia man. 

Ook in 2022 zal er aan verdere uitbreiding van de website gewerkt worden.  De groep 

komt regelmatig bijeen. Vooral het naast de website uitwerken en oprichten van het 

beoogde fysieke platform neemt de nodige tijd in beslag. Op 1 september is de 

conceptvisie besproken. Deze moet nu verder uitgewerkt worden. 

 

• Wijkbudget voor bewonersinitiatieven. 

 

Beijumers krijgen voor de komende 10 jaar de beschikking over een wijkbudget voor 

bewonersinitiatieven. Alleen of samen met andere bewoners kan men 

plannen/initiatieven indienen om de directe woonomgeving of de buurt op te fleuren 

of om sociale contacten in de heerd of de wijk aan te halen. Er is van alles mogelijk 

met het wijkbudget. Belangrijk is dat de initiatieven of plannen veel mensen 

aanspreken en praktisch goed uitvoerbaar zijn. De initiatieven kunnen na registratie  

gedeeld worden op de site stemvan.groningen.nl. onder de knop Beijum Bruist. 

             Op de site staan ook de voorwaarden voor het indienen en het verdere verloop van 

het proces. De eerste initiatieven zijn inmiddels al ingediend en de bewoners kunnen 

tot 19 september stemmen. Om te kunnen stemmen moet men zich wel registreren.  
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Voor diegenen die om een of andere reden niet via de site kunnen stemmen is er een 

mogelijkheid om via een stemkaart te stemmen.   

             Op 24 september wordt bekend gemaakt welke van de al ingediende initiatieven  

gerealiseerd kunnen worden. Volgend jaar kunnen weer nieuwe ingediend worden. 

 

      
 

 

Informatie over de voortgang van de projecten/activiteiten t.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 

 

 

 

Nieuw te bouwen Gerrit Krolbrug 

Ook de afgelopen periode is de BOB weer vertegenwoordigd geweest in het Gerrit Krolbrug 

comité. De drie bewonersorganisaties - de BOB, BHS en het WOK, de Fietsersbond en 

werkgroep Toegankelijk Groningen hebben nu het Platform Gerrit Krolbrug opgericht. Uit 

frustratie over het gebrek aan inspraak. Tot nu toe hebben alle pogingen om de 

bewonersvariant voor de nieuwe Gerrit Krol brug serieus mee te nemen in de besluitvorming 

tot niets geleid. De gebruikers van de Gerrit Krol brug moeten het afleggen tegen het 

scheepvaart verkeer. Vanuit de oppositie hebben verscheidene partijen steun betuigd.  

Wordt dus vervolgd. 

 

http://www.beijum.org/
http://www.beijum.nl/
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WBTR - Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Per 1 juli 2021 is er een nieuwe wet in werking getreden. De Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen (WBTR) is voor alle verenigingen en stichtingen van toepassing. 

Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt 

expliciet voor verenigingen en stichtingen. De wet is erop gericht om berichten in de media 

als ‘De penningmeester van …..is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen. 

 

Het bestuur heeft een blauwdruk klaar en zal deze op de komende ALV in september 2022 

aan de leden ter goedkeuring voorleggen.  

o Vraag: is het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum transparant genoeg in haar 

ALV verslagen. 

 

 

Verder staan er voor het subsidiejaar 2023 ook weer op de rol: 

Het ondersteunen en faciliteren van: 

o Heerden- en buurtcomités  > 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 de wijk en vanuit 

organisaties en buurtcentra. 

o Het verzorgen van de pagina’s 2 en 3 van de wijkkrant De Beijumer en de 

bezorging van deze. 

o Digitale communicatie via de website(s) en Facebook 

o Verdere uitwerking van het op te richten Bewonersplatform Beijum.nl 

o Het in samenspraak met het GBO het weer opzetten van een overkoepelend 

overleg Stadsdeel Oost. 

o Het weer opstarten van de Wijk inloopavonden, wel of niet met een thema 

o Het continueren van de overleggen met stakeholders zoals Het Heerdenhoes, het 

Trefpunt, Wij Beijum, de Bron. Daarnaast ook 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, 
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Informatie vanuit de Werkgroep Groen, Grijs en 

Verkeer   van de Bewonersorganisatie Beijum 

 Door de coronacomplicaties kwam de werkgroep 
alleen in 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 en nieuwe zaken worden opgepikt. Afgesproken werd dat er voorlopig 
alleen fysiek vergaderd wordt als daar aanleiding toe is. In het najaar 2022 zal een en ander 
weer opgestart worden. 

Zaken die nog steeds lopen en aandacht hebben. 

• Er is nog steeds regelmatig  overleg vanuit de werkgroep met de 

buurtconciërges, stichting Werkpro (waar de buurtconciërges aangehaakt 

zijn) en stadsbeheer.  De situatie wat betreft zwerfvuil in de wijk is nog steeds 

acceptabel. De buurtconciërges spelen daar een belangrijke rol evenals ook 

de naar schatting 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 behalve wat de dump bij de ondergrondse containers betreft. Dit 

is 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 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, de werkgroep en buurtconciërges. Wat dit 

probleem betreft was een vrijwilliger in samenspel met  Natuurmonumenten 

en Staatsbosbeheer hier al langere  tijd actief mee bezig. Inmiddels ontvangt 

deze vrijwilliger een vergoeding van N&S.  

• 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 pinautomaat van in de 

doorgang bij de Primera en Lidl en de fietsroutes  krijgen volgens de 

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

nu toe nog steeds niet echt op. Hopelijk lukt het de nieuwe gemeentelijke 

projectleider er meer vaart achter te zetten, ook wat betreft de overige 
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knelpunten op en rond het centrum. Hopelijk komt hier op kort termijn schot 

in.  

• 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.  Dit wordt meegenomen in het kader van de Heerden 

aanpak. 

• De werkgroep heeft nog steeds constructief contact met stadsbeheer over 

het gemeentelijk snoeibeleid in de wijk.  De werkgroep heeft stadsbeheer 

gevraagd naar de stand van zaken wat betreft  het bomenbeheerplan Beijum. 

• Overleg is nog gaande over de mogelijkheid om althans een deel van het 

groenonderhoud onder te gaan brengen, in het kader van de 

wijkvernieuwing, bij het nieuwe project Beijum in Bedrijf.  

•  Stadsbeheer werkt aan gefaseerde verbetering  wat betreft het oeverbeleid 

in de wijk. Oevers verloederden en waterpartijen waren te vaak onzichtbaar. . 

Stadsbeheer en waterschap hebben hun beleid inmiddels aangescherpt. De 

werkgroep houdt nog steeds de vinger aan de pols 

• De  aanpassing van de (rode) bewegwijzeringsborden naar de voorzieningen 

in de wijk is na veel aandringen inmiddels 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. 

• Boomwortelopdruk:  Stadsbeheer heeft het actieplan in uitvoering 

• Nieuw gemeentelijk  beheerplan voor de Groene Long lijkt te stagneren. De 

beheergroep is daarover in overleg met stadsbeheer. 

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

het gezondheidscentrum 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 ook naar 

de oversteek van de westelijke uitgang van het winkelcentrum naar de 

parkeerplaats. De 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 wijkvernieuwing. 

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). De werkgroep is ook ruim 

vertegenwoordigd bij de wijkvernieuwing overleggen. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bob@beijum.org
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Prognose periode september t/m december 2022 

 

Overzicht van nog te verwachten uitgaven laatste kwartaal 2022 

 
 

Burendag: aanvraag Onnemaheerd 175,00€       

Kerstpakkettenactie    bijdrage 500,00€       

Kerstdiner (onder voorbehoud)   bijdrage 300,00€       

Winter Doe markt       bijdrage 200,00€       

Uitgaven t.b.v. Bewonersplatform Beijum.nl 400,00€       

Wijkmarkt september 450,00€       

Wijkkrant 1.900,00€   

Bijdrage Mobiliteitsproject Heerdmobiel 500,00€       

Bestuurskosten 580,00€       

Werkgroep Groen,Grijs en Verkeer 250,00€       

Diversen 250,00€       

                                                      Totaal 5.505,00€    

 

Het bestuur spreekt de verwachting uit dat ondanks de reeds vermelde buitengewone en niet 

of onjuist begrote uitgaven tot nu toe dit geen grote gevolgen heeft voor de door de ALV 

vastgestelde totaal begroting voor het jaar 2022. 
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Op de volgende pagina’s treft u de begroting voor het jaar 2023 aan. De begroting is 
opgemaakt in het format zoals ook gebruikt door de Gemeente voor de vaststelling subsidie 
wijkorganisaties. 
  
De in te dienen begroting voor de gemeente bestaat uit drie hoofdgroepen. 
Alle uitgaven en inkomsten dienen aan een van deze hoofdgroepen toegerekend te worden. 
Dit, indien van toepassing, op basis van een verdeelsleutel.  
 
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, huurkosten 

 

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

activiteiten en/of het stimuleren van deze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
 
 
 

Exploitatiebegroting 

2023 
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Exploitatiebegroting 2023

Bewonersorganisatie Beijum bedragen in euro's

LASTEN

   Begroting 2023     Cumulatief 2022

Kosten algemeen

Ontvangsten college en raad 40       40 0

Rente en bankkosten 180     225       143

Vrijwilligersvergoedingen algemeen 150     240       150

Telefoon 20       -             0

Huisvestingskosten 200     -             0

Verzekering 200     190       185

Administratiekosten 160     130       34

Hard en Software 275     175       130

Kantoorartikelen 125     200       196

Overige algemene kosten 150     300       290

                                              Totaal algemeen 1.500      1.500   1128

Communicatie

Wijkkrant 4.590 4.750    4035

Website 818     750       429

Flyers, folders, drukwerk 420     420       504

Spreekuur -          -             -

Huisvesting voor communic. -          -             

Overige communicatiekosten (beijum.nl) 100     450       1203

                                       Totaal communicatie 5.928      6.370   6171

Activering

Wijkbezoeken 45       40         0

Werkgroep Groen, Grijs en verkeer 1.140 750       400

Ledenvergaderingen 300     150       80

Bestuursvergaderingen 1.740 1.740    1160

Wijkraden/ activiteitenoverleg 110     150       320

Verbindingsbus - -             -

Mobiliteitsproject E-shuttle (Nieuw) 1.500 500       

Heel-de-buurt vergaderingen 500     250       51

Stadsdeeloverleggen -          75         -

Buurtactiviteiten/ ontmoeting en sociale cohesie 2.000 2.500    1015

Huisvesting voor activering -          -             -

Publiciteitskosten 292     300 400

heerden ondersteuning 925     1200 875

werkplan divers 2.000 2.000 1248

Werkgroep Voor en Door Beijum 400     250       125

Project Buurtconciërges -          -             0

Overige kosten activering 50       100       0

Totaal activering 11.002   10.005 5.674    

                                          Som van de lasten 18.430   17.875 12.973  

Begroting 2022
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EXPLOITATIEBEGROTING jaar 2023       

Bewonersorganisatie Beijum                      
bedragen in 

euro's   

        

  Begroting 2022 
           Begroting 
2023   

Basissubsidie 
      

1.500             1.500    

Subsidie communic./activ.    17.874           17.875    

Correctie ivm bezuiniging 2014     -1.501           -1.501    

                              Saldo subsidie  BOB    17.873               -557         17.874  
                   
-1  

          

             

 

 

 

Toelichting op de exploitatiebegroting jaar 2023 

 

Enkele posten in de begroting voor het jaar 2023 zijn afwijkend in verhouding tot de 

begroting van het lopende subsidiejaar 2022. Hierbij is rekening gehouden met de 

cumulatieve uitgaven in het lopende subsidiejaar, het terug naar “normaal” en het werkplan.  

 

 

Groep  Kosten algemeen 

 

De post rente en bankkosten is hoger begroot. Dit vanwege de stijgende bankkosten, zoals 

transactiekosten en incasso’s bij de huisbankier 

 

De post administratiekosten is lager begroot. Voor de verspreiding van de stukken van de 

ALV zijn geen portokosten te maken. Deze worden door een vrijwilliger bezorgd. Daarnaast 

zijn er door digitaal verkeer steeds minder portokosten te maken. 

 

De post Hard en Software is lager begroot rekening houdend met de vervaldata van licenties 

van te gebruiken software. 

 

De post Vrijwilligersvergoeding algemeen: is hoger begroot op een bedrag van € 240, -  

voor ondersteuning van het bestuur door derden ten behoeve van de ontwikkeling van het 

Bewonersplatform Beijum. 

 

Rekening houdende met het nog een jaar gebruik maken van de online software ten 

behoeve van de uitvoering van de WBTR zijn de kosten van deze met € 300, - begroot op de 

post Overige algemene kosten. 
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Groep Communicatie 

 

De begroting voor jaar 2022, vastgesteld in 2021, voor deze groep is met nog 4 maanden te 

gaan al overschreden. . U ziet dit in de klom cumulatief. De reden hiervoor heeft u al bij de 

rapportage realisatie 2022 kunnen lezen. De redenen waren onvoorziene uitschieters, hier is 

dus geen rekening mee gehouden in de begroting voor het jaar 2023.  

Er is wel rekening gehouden met een te verwachten kostenstijging van de opmaakkosten 

van de krant. De post Wijkkrant is derhalve ten opzichte van 2022 met € 410,- hoger begroot 

en staat voor € 5.000,- op de begroting. 

 

De post Spreekuur is niet begroot. De afgelopen periode’(s) heeft het spreekuur niet plaats 

gevonden. Vragen e.d. kwamen via de mail binnen, aan de hand hiervan zijn indien nodig 

bezoekafspraken gemaakt. Het spreekuur zal niet komen te vervallen maar een vaste 

aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de BOB geeft extra druk op de huidige 

bezetting, daarom vind het spreekuur voorlopig alleen op afspraak plaats. 

 

 
Groep Activering 

 

De post Werkgroep GG&V. Is lager begroot . Hierbij is voor 2023 uitgegaan van de 

cumulatieve uitgaven 2022. 

 

De post Heel de buurt vergaderingen is op € 250,- begroot. De hoop dat er wijk breed 

gesproken en gediscussieerd kan worden over de toekomst van de bewonersorganisatie en 

de plannen aangaande het op te richten Bewonersplatform Beijum is er nog steeds. Echter  

in welke vorm en hoedanigheid hebben wij nog niet helemaal helder. De verwachting is dat 

medio 2023 er een wijkinloop gehouden kan worden.  Suggesties zijn van harte welkom. Ook 

meedenken in persoon wordt gewaardeerd.  

 

Het bedrag voor de Heerdenondersteuning = hoger begroot.  De uitgaven hiervoor waren de 

laatste jaren vrij constant. Tevens zijn er vanuit de gemeente steeds meer “potjes” voor 

bewonersinitiatieven aan te spreken. (zoals de Lief en Leedstraten en de Babbelbank). Echter 

hebben dit jaar diverse bewonersinitiatieven aanspraak gemaakt op een bijdrage van de 

BOB. Een ontwikkeling die wij uiteraard toejuichen ondanks dat dit meer druk legt op de 

totale begroting. Wij gaan er van uit dat dit in 2023 zijn voortgang heeft. 

 

De post Mobiliteitsproject ( Heerdmobiel) is voor 2023 met een bedrag van € 500, - 

opgevoerd. Als leidraad hiervoor is genomen de opgestelde begroting van de afgelopen 2 

jaar van WelMobiel 
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Voor buurtactiviteiten/ ontmoeting en sociale cohesie is voor 2023 een bedrag van  €2500, -

opgevoerd. De verwachting is dat er meer grote wijkactiviteiten gaan plaats vinden waarin 

de BOB participeert.                        

                                                                               >< 

 

De opgestelde begroting is (nagenoeg) sluitend ten opzichte van de maximale rekensubsidie 

van de subsidieverstrekker de gemeente Groningen zoals vastgesteld bij de subsidieaanvraag 

voor het jaar 2023. 

De maximale subsidie bedraagt +/-  € 17.873, -   

 

Tot slot 

Voor het jaar 2022 is er aan subsidies ontvangen € 17.873. De gedane uitgaven ten laste van 

de rekening van de BOB  zijn t/m augustus € 12.973, -. 

Afhankelijk van de realisatie van uitgaven zoals aangegeven in de prognose voor het laatste 

kwartaal, deze ten bedrage van € 5.505, - is er rekening mee te houden dat  er voor 2022 

een klein begroting tekort kan ontstaan.  

De uiteindelijke vaststelling voor de verstrekte subsidie communicatie en activatie is ter 

beoordeling van de subsidieverstrekker.  

 

 

Bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum 

Opgemaakt  september 2023 

 

Id. 

Naomi Rumaloine, penningmeester 

Rein van der Velde, voorzitter, 2e penningmeester 

 
 
 

Note: 

Het is niet vooruit te zien hoe de economiecrisis zich ontwikkelt. We hebben allemaal wel gemerkt 

dat goederen en diensten duurder worden. Maar niet te spreken over de stijgende energiekosten. In 

de begroting is hier praktisch geen rekening mee gehouden. Het bestuur is zich er van bewust dat de 

opgestelde begroting leidend is en zal hier naar eer en geweten in handelen.  
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