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Notulen Algemene Jaarvergadering Wijkraad De Sprengen 27 maart 2012 
 
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: Hanneke Dusseldorp, Joyce Snel, Danielle Engels, Cor 
Bouman en Roelof Boekhold.  
 
Een speciaal welkom is er voor de volgende personen:  
 
 De vertegenwoordigers van de diverse gemeenteraadsfracties te weten: 

Roeli Maertens (LA), Ben Hendrikse(GB), Jos Reijerink(VVD),  Michael Boddeke (GL),   
Marga Jonkman(PvdA), Jan Huiskamp (PSA), Martin Fransen (CDA) en Mark Sandmann (D66) 

 De stadsdeelmanager Jose Cvetanovic 
 De wijkbeheerder Gerard Dijkman   
 Huib Rouwenhorst en Piet Arends van de BVO-AGOVV 
 De wijkagent Ronald de Man 
 De collega wijkraadvertegenwoordigers Gerard Laks (Orden) en Hans Siebelink (De Naald) 
 Het lid van de kascommissie Emanuel Veldhuis  

 
Afwezig met kennisgeving: 
 Mevrouw Miep van der Zee 
 Mevrouw Marijke van Doorn 
 De vertegenwoordiger van de SGP fractie 
 Mevrouw Jenneke Sielias-Hardeman 
 Het lid van de kascommissie Thijs de Vries  

 
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 41 en 
op de website www.wijkraaddesprengen.nl onder Wijkraad > Jaarvergadering en in het Apeldoorns 
Stadsblad van 14 maart 2012.  

 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 het door voorzitter, penningmeester en kascommissie 
getekende 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. 

 Er volgt een korte pauze na punt 9, Bestuursverkiezing. 
 

 
Notulen jaarvergadering 30 maart 2011 
De notulen zijn integraal opgenomen op de website onder Wijkraad > Jaarvergadering. De notulen 
worden per pagina doorgenomen. 

http://www.wijkraaddesprengen.nl/
http://www.wijkraaddesprengen.nl/
mailto:info@wijkraaddesprengen.nl
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Er zijn geen op- of aanmerkingen dan wel inhoudelijke vragen. Met dank aan de notulist worden de 
notulen vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
Jaarverslag over het jaar 2011 
De voorzitter stelt het jaarverslag aan de orde en geeft een toelichting op de meest belangrijke punten.  
De herontwikkelingen van de Juliana locatie:  het overleg met de eigenaar/ontwikkelaar verloopt open 
en constructief. Plannen voor het gebied zijn in ontwikkeling maar blijkbaar nog niet rijp om naar buiten 
te brengen. De wijkraad wacht met spanning af. 
 
Ook de herontwikkelingen van de locatie Goede Reede is nog niets bekend. Het complex staat nu bijna 
een jaar leeg. De eigenaar, Atlant, heeft te kennen gegeven het te willen verkopen. Uit eigener 
beweging is Atlant niet mededeelzaam over de stand van zaken. De wijkraad houdt in het oog dat dat 
de leegstand niet tot verloedering leidt. 
 
De wijkraad is al lang betrokken bij het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV). Het is een 
complex proces hetgeen wordt bevestigd door berichten die recent in de pers zijn verschenen.  
 
Na de heftige en scherpe discussies die destijds hebben plaatsgevonden rond de herontwikkeling van 
het belastingcomplex is de gang van zaken rond de aanpassing van het energiegebouw op het terrein 
een verademing. Wijkraden en bewoners worden goed geïnformeerd en geconsulteerd.  
 
Na een communicatieve valse start rond de aanpak van wegen en riool in het Sprengenbos verloopt 
overleg tussen gemeente, bewoners en wijkraad nu goed.  
 
Vanuit de vergadering zijn er geen opmerkingen ten aanzien van het jaarverslag. Het wordt dan ook 
vastgesteld en getekend door voorzitter en secretaris. 
 
Financieel verslag over het jaar 2011 
De penningmeester stelt het Financieel verslag over het jaar 2011 aan de orde. Hij geeft een toelichting 
op de cijfers.  
 
Bevindingen Kascommissie 
De kascommissie, welke de jaarrekening 2011 en de 
overige stukken heeft gecontroleerd, bestond uit de 
heren Th. de Vries en Emanuel Veldhuis. 
De penningmeester verzoekt de kascommissie mondeling 
verslag uit te brengen van de gehouden kascontrole op 
16 februari 2012. Emanuel Veldhuis licht de schriftelijk 
afgegeven verklaring nader toe. Hij stelt dat de 
administratie deugdelijk en overzichtelijk is opgebouwd. 
Er is dan ook reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid 
van de jaarrekening.  
De kascommissie stelt de leden dan ook voor het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  
Het verslag van de kascommissie wordt in dit verslag 
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. 
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Bij de vorige jaarvergadering meldde zich als reserve lid van de kascommissie aan Peter Julsing. Deze  
heeft zich bereid verklaard voor het boekjaar 2012 als lid van de kascommissie op te treden. Het bestuur 
draagt hem dan ook voor als lid van de kascommissie.  
Thijs de Vries heeft samen met Emanuel Veldhuis de kascontrole over het boekjaar 2011 verzorgd en is 
als lid van de kascommissie over het jaar 2012 beschikbaar.  
Als reserve lid voor het boekjaar 2012 meldt zich aan: To van Swol. De leden stemmen in met deze 
benoemingen. 
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend conform het rooster van aftreden zijn Joyce Snel en Cor Bouman. Beiden zijn herkiesbaar.  
Er hebben zich binnen de daarvoor gestelde termijn geen (tegen) kandidaten gemeld. 
De leden van de vereniging wordt gevraagd of er bezwaar bestaat tegen de benoeming van Joyce Snel 
en Cor Bouman.  
Hiertegen bestaat geen enkel bezwaar. Zij wordt dan ook herbenoemd en daarmee gefeliciteerd.  
 
 
Pauze 
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze.  
 
Presentatie Huib Rouwenhorst van de BVO AGOVV  
Huib Rouwenhorst van BVO AGOVV. Iedere Apeldoorn heeft wat met AGOVV. Jaarlijks is er overleg met 
AGOVV en wijkraden. Er is meer te vertellen dan hetgeen in De Stentor staat.  
Betaalde voetbalorganisaties, beginnend met Eredivisie, hebben naast het voetbal veel zaken er bij 
gekregen. AGOVV wil ook als kleine club meer dan alleen voetbal. 
 
Zie voor Powerpoint presentatie en vragen na afloop pagina 4. 
 
 
Presentatie stadsdeelmanager Noordwest José Cvetanovic  
 
Zie voor Powerpoint presentatie pagina 5. 
 
 
Vragen aan de wijkagent  
Handhaving 30 km zones, woninginbraken zijn vaak voorkomende problemen. Er wordt veel aandacht 
gegeven aan preventie. Er is veel capaciteit ingezet op woninginbraken. 3 inbrekers gepakt op basis van 
tips van bewoners.   
Er moeten keuzes gemaakt worden bij het beslissen waarop capaciteit wordt ingezet. 
De daders: de gelegenheidsinbreker neemt 80% en de beroepsinbreker neemt 20% voor zijn rekening. 
 
 
Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 
Niet van toepassing.  
 
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 36 personen.  
 
Zie voor Powerpoint presentaties bladzijde 4 t/m 5. 
 
Vastgesteld op 19 maart 2013   Voorzitter:   Secretaris: 
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VRAGEN : 
Heer Huiskamp: Is dit ook een opleiding voor betaald voetbal? Ja. Valt er bij verkoop aan andere clubs 
dan te incasseren? Ja dat is inderdaad het geval, bij verkoop en ook weer bij doorverkoop ontvangt de 
BVO een percentage van de overnamesom.  
Heer Sandmann stelt het een goed verhaal te vinden. 
Gerard Laks vraagt of er plannen zijn waarbij het Orderbos weer in beeld komt. Dat is niet het geval 
stelt de heer Rouwenhorst. Verder deelt hij mede dat t.a.v. de nieuwe ontwikkelingen medio april het 
totale concept wordt gepresenteerd. 
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