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Notulen Algemene Jaarvergadering Wijkraad De Sprengen 8 april 2014
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, zowel leden als bewoners van
de wijk. Namens het bestuur zijn aanwezig: Roelof Boekhold en Cor Bouman. Verder is aanwezig André
Staal, die als adspirant bestuurslid samen met Jilke Veldman, sinds een halfjaar aan de
bestuursvergaderingen hebben deelgenomen.
Een speciaal welkom is er voor de volgende personen:
 De vertegenwoordigers van de diverse gemeenteraadsfracties te weten:
Annika Lemmen (LA), Ben Hendrikse(GB), Marcel van der Maal (GL), Yvonne Carpentier(PSA), Hans
Wegman(CDA), Gert-jan Walgemoed (VVD) en Maarten van Vierssen (D66).
 De vertrekkende stadsdeelmanager Jose Cvetanovic en de nieuwe stadsdeelmanager Wim Bergink.
U kunt in de pauze nader met Wim Bergink kennismaken.
 De wijkagent Ronald de Man
 Wilma Goppel, voorzitter van collega-wijkraad De Naald.
Afwezig met kennisgeving:
 Familie Knipping
 Familie Elbers
 Familie Stegeman
 Roeli Maertens
 Marjan Vermeer
 Sandra Vermeulen
Mededelingen:
 Er mag niet gerookt worden in de zaal en graag mobiele telefoons uitschakelen.
 Wilt u de presentielijst welke zo dadelijk rondgaat invullen. Als u uw e-mail adres invult zult u in de
toekomst per e-mail relevante informatie over de wijk ontvangen. Ook kunt u aangeven of u al lid
van de wijkraad bent of dat wilt worden. Als u twijfelt of u al lid bent vul dan gerust Ja in, dit wordt
gecontroleerd met de ledenlijst.
 De aankondiging en de agenda voor deze vergadering is gepubliceerd in Wijknieuws nummer 45 en
op de website www.wijkraaddesprengen.nl onder Wijkraad > Jaarvergadering en in het Apeldoorns
Stadsblad van 26 maart 2014.
 Verder werd een groot aantal leden en bewoners van de wijk per e-mail uitgenodigd. Deze
wijkbewoners hebben zich in het verleden aangemeld voor de e-mail service.
 De notulen van de vorige jaarvergadering vindt u op tafel. Verder kunt u de notulen en die van
eerdere jaren nalezen op de website, onder Wijkraad > Jaarvergadering.
 Het algemene jaarverslag vindt u ook voor u op tafel. U kunt dit eventueel meenemen of u kunt het
aanvragen bij Cor Bouman.
 Eveneens op de tafels ligt ter inzage de door voorzitter, penningmeester en kascommissie
getekende verkorte jaarrekening en het financiële verslag. U kunt dit eventueel meenemen of u
kunt het aanvragen bij Cor Bouman.
 Uitsluitend leden kunnen de gehele jaarrekening aanvragen bij Cor Bouman.
 Ook in het afgelopen jaar werd de website van wijkraad De Sprengen verder uitgebreid. Het adres
van de site is www.wijkraaddesprengen.nl waaraan gekoppeld een centraal e-mail adres
info@wijkraaddesprengen.nl op deze site onder meer een reactieformulier en een formulier om zich
als lid aan te melden. Op deze site wordt ook alle relevante informatie over het 25 jarig jubileum
vermeld.
 Er volgt een korte pauze na punt 9, Bestuursverkiezing.
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Notulen jaarvergadering 19 maart 2013
De notulen vindt u op de tafels.
De notulen zijn ook integraal opgenomen op de website onder Wijkraad > Jaarvergadering.
Er zijn geen op- of aanmerkingen dan wel inhoudelijke vragen. Met dank aan de notulist worden de
notulen vastgesteld en ondertekend door voorzitter en secretaris.
Jaarverslag over het jaar 2013
De voorzitter stelt het jaarverslag aan de orde en geeft een toelichting op de meest belangrijke punten,
zoals Julianalocatie, de Goede Reede, bestemmingsplan Indische buurt en AGOVV.
Hierna wordt het jaarverslag vastgesteld.
Financieel verslag over het jaar 2013
De penningmeester stelt het Financieel verslag over het jaar 2013 aan de orde. Hij geeft een korte
toelichting op de cijfers.
Bevindingen Kascommissie
De kascommissie, welke de jaarrekening 2013 en de
overige stukken heeft gecontroleerd, bestond uit
mevrouw To van Swol en de heer Peter Julsing.
De heer Julsing stelt dat de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de financiële positie van de wijkraad. Hij
adviseert dan ook de leden het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De
vergadering stemt hiermee in. Het verslag van de
kascommissie is hiernaast opgenomen.
Decharge van het bestuur
De voorzitter vraagt de vergadering op grond van het
tot heden besprokene en goedgekeurde decharge te
verlenen aan het bestuur voor het gevoerde algemene
en financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in.
De voorzitter bedankt namens het bestuur de leden en
bewoners voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.
Speciaal dank aan de leden van de kascommissie.
Benoeming kascommissie
De penningmeester vraagt aandacht voor benoeming
kascommissieleden en reserve lid.
Bij de vorige jaarvergadering meldde zich als reserve lid van de kascommissie aan R.M. Jerphanion. Hij
is bereid voor het boekjaar 2014 als lid van de kascommissie op te treden. Het bestuur draagt hem dan
ook voor als lid van de kascommissie.
To van Swol heeft samen met Peter Julsing de kascontrole over het boekjaar 2013 verzorgd. To van
Swol is als lid van de kascommissie over het jaar 2014 beschikbaar.
Als reserve lid voor het boekjaar 2014 meldt zich aan: Jos Reijerink. De leden stemmen in met deze
benoemingen.
Bestuursverkiezing
Er hebben zich binnen de daarvoor gestelde termijn geen (tegen) kandidaten gemeld.
André Staal stelt zich kort voor. Jilke is niet meer aanwezig, zij voelde zich niet goed.
De leden van de vereniging wordt gevraagd of er bezwaar bestaat tegen de benoeming van Jilke
Veldman en André Staal. Hiertegen bestaat geen enkel bezwaar. Zij worden dan ook benoemd en
daarmee gefeliciteerd door de voorzitter.
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De voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen om eventuele kandidaat bestuursleden voor te
dragen. Daarvoor kan men contact opnemen met de voorzitter.
Hierna stelt de voorzitter dat hij het boetekleed aan moet trekken. In het jubileumboek stelde hij dat Cor
in 2003 als secretaris/penningmeester tot het bestuur was toegetreden.
Hij stelt nu dat hij sinds kort tot de ontdekking is gekomen dat dit enkele jaren eerder het geval was,
althans als penningmeester.
Tijdens de jaarvergadering van 2001 had Cor zich aangemeld als lid van de kascommissie. Toen de
toenmalige voorzitter vernam dat Cor een ruime boekhoudkundige ervaring had stelde hij de
vergadering voor om hem staande de vergadering tot bestuurslid/penningmeester te benoemen.
Daaraan wilde enkele leden terecht niet meewerken, er was niet aan de aanmeldtermijn van 5 dagen
voldaan.
Wel was het volgens de statuten mogelijk om het tot penningmeester te benoemen, hiertegen was geen
bezwaar. Dus ultimo 2013 was Cor 12 ½ jaar aan de wijkraad verbonden.
De voorzitter feliciteerde Cor hiermee en overhandigde hem een diner cheque.
Ook de scheidende stadsdeelmanager feliciteerde de jubilaris en prees hem om zijn enorme inzet en
betrokkenheid bij de wijk. Zij overhandigde hem, mede namens de stadsdeelwethouder Olaf Prinsen,
ene prachtig boek over Apeldoorn en omgeving. Een goede uitbreiding van zijn reeks boeken over
Apeldoorn.
Vragen aan de wijkagent
Ronald stelt zich kort voor. Het is een bewogen jaar geweest, Het ontstaan van de nationale politie etc.
Gelderland en Overijssel werden samengevoegd tot één eenheid. De meldkamer, nu voor Oost
Nederland, is voor Apeldoorn behouden gebleven. Binnen de organisatie wijzigt zich veel.
Veel grote evenementen, zowel binnen als buiten Apeldoorn, vragen veel aandacht.
Veel tijd wordt gevraagd voor snelheidscontroles en verkeersgedrag van scholieren.
Peter Julsing vraagt aandacht voor vuurwerk dat zelfs nu nog wordt afgestoken. Het verbieden van
vuurwerk zal in Europees verband moeten plaatsvinden. Wielrenners veroorzaken ook gevaar door
hogere snelheid.
Miep van der Zee merkt op dat elektrische fietsers ook voor gevaar zorgen.
José Cvetanovic geeft aan dat vuurwerk ook in andere wijken voor veel overlast zorgt.
Pauze
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze.
Doesjka Majdandžić wordt na hervatting van de vergadering van harte welkom geheten door de
voorzitter. Doesjka verzorgt de presentatie van het Apeldoorns Stads kookboek.
Dit kookboek, vol met recepten maar dan niet voor de keuken, is nog in concept vorm. De verwachting
is dat in september de definitieve uitgave zal verschijnen, waarna deze op de website
www.wijkraaddesprengen.nl zal worden opgenomen. Mochten wijkbewoners het concept willen inzien
dan kan men contact opnemen met de voorzitter.
Doesjka wordt door de voorzitter bedankt onder overhandiging van een attentie.
Vragen aan de stadsdeelmanager Noordwest Wim Bergink en José Cveanovic
Allereerst stelt Wim Bergink zich uitgebreid voor. Hij maakt gebruik van een Twitter account
@055Noordwest.
Hierna stelt de voorzitter het afscheid van José Cvetanovic aan de orde. Hij overhandigt José namens
wijkraad De Sprengen een presentje. José spreekt haar dank uit voor de prettige samenwerking.
Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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Sluiting
De voorzitter dankt namens het bestuur een ieder voor zijn of haar aanwezigheid, inbreng en het in het
bestuur gestelde vertrouwen en wenst een ieder wel thuis. Vervolgens wordt de vergadering door hem
gesloten.
De presentielijst werd getekend door 30 personen.

