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Notulen Algemene Jaarvergadering 
Wijkraad De Sprengen 05 april 2016 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, zowel leden als 

wijkbewoners. Namens het bestuur zijn aanwezig: Roelof Boekhold,  Mariëlle Kloosterman en André 

Staal. Als kandidaat-bestuursleden zijn aanwezig Koos van Elderen en Leendert Roos, die het 

afgelopen half jaar aan de bestuursvergaderingen hebben deelgenomen. 

Een speciaal welkom is er voor de volgende personen: 

 Vertegenwoordigers van de diverse gemeenteraadsfracties: Peter de Boer (CDA), Gert-Jan 

Walgemoed (VVD), Ben Hendrikse (LA),  Maarten Vierssen (D66), Marga Jonkman 

(PvdA),Yvonne Carpentier (PSA), Luud Riphagen (PSA) 

 Stadsdeelwethouder Mark Sandman 

 Stadsdeelmanager Wim Bergink 

 Stadsdeelregiseur Jeanette van Dijk 

 De waarnemend wijkagent Wil Boskamp 

Afwezig met kennisgeving 

 GroenLinks i.v.m. eigen vergadering 

 Cor Bouman 

 Jan Willem Stegeman 

 Roeli Maertens 

 

Mededelingen 

 Bestuur heeft gekozen voor een andere opzet van de vergadering en een roulerende locatie . 

Na het korte algemene gedeelte kan een ieder onder het genot van een hapje en een drankje 

de verschillende informatie tafeltjes bezoeken van o.a. de THOR, Wijkagent, diverse 

afvaardigers van de gemeente alsmede de politiek.  

 Op de tafels ligt een presentielijst om in te vullen. Met het aangeven van een e-mail adres 

ontvangt u relevante informatie over de wijk per e-mail. Als u twijfelt of u 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 nr. 57 en 

op de website www.wijkraaddesprengen.nl en in het Stadsblad van 16 maart 2016 en per e-

mail aan de ons bekende adressen 

 Notulen van de vorige vergadering vindt u op de tafel. Voorgaande notulen zijn ook te lezen 

op de website.  

 Algemeen jaarverslag,aktiviteitenplan en verkorte jaarrekening liggen op tafel. Kan 

meegenomen worden en is eventueel aan te vragen bij de secretaris of te vinden op de 

website. 

 Uitsluitend leden kunnen de gehele jaarrekening inzien  bij de penningmeester. 
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Notulen jaarvergadering van 07 april 2015 

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 secretaris. 

 

Jaarverslag over het jaar 2015 

De voorzitter geeft een toelichting. Het jaar 2015 is een lastig jaar geweest gezien het wegvallen van 

veel inzet en ervaring door het vertrek van Cor Bouman. De omvang van het bestuur was geringer 

dan vele jaren het geval is geweest. Op sociaal gebied, zonder concessies te doen aan bestaande 

activiteiten, konden wij meer inzet ontwikkelen. Binnen de wijk waren er geen grote ontwikkelingen. 

Langs de randen speelden echter tal van zaken. Naast de  "kleine ontwikkelingen" kon het bestuur 

alles de aandacht geven waar dat nodig was. Het jaarverslag werd hiermede vastgesteld. 

 

Financieel verslag over het jaar 2015 

Er wordt een korte toelichting gegeven door de penningmeester. 

 

Bevindingen van de kascommissie 

Controle van de jaarrekening 2015 is verricht door de kascommissie die bestond uit de heer Jos 

Reijerink en de heer Rob. M. Jerphanion. Door hen is vastgesteld dat de jaarrekening een getrouw 

beeld geeft van de financiële positie van de wijkraad. Steekproefsgewijs heeft de controle 

plaatsgevonden en zij adviseren dan ook de leden, het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid. ( zie Bijlage 1 op pag 4. Verslag van de kascommissie) 

 

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 de bewoners 

voor het in het bestuur gestelde vertrouwen en bedankt speciaal de leden van de kascommissie.  

 

Benoeming kascommissie 

Als reserve lid voor het boekjaar 2015 had zich vorig jaar aangemeld Rinus Kamphuis zodat het 

bestuur hem voordraagt als lid van de kascommissie. Jos Reijerink  is als lid van de kascommissie over 

het jaar 2016 beschikbaar. Als reserve lid voor het boekjaar 2016 meldt zich aan de heer Roelof 

Vermeulen. De leden stemmen in met deze benoemingen. 

 

Bestuursverkiezing 

Voorzitterschap vergadering wordt overgegeven aan de secretaris. Bestuur bestaat momenteel uit 

Roelof Boekhold als voorzitter, Mariëlle Kloosterman als bestuurslid en André Staal als secretaris. 

Koos van Elderen ondersteund het bestuur als penningmeester. 

Aftredend is Roelof Boekhold die zich herkiesbaar heeft gesteld. Kandidaat-bestuursleden zijn Koos 

van Elderen en Leendert Roos die het afgelopen half jaar de bestuurvergaderingen hebben 

bijgewoond. Binnen de gestelde termijn zijn geen (tegen) kandidaten gemeld. Het Dagelijks Bestuur 

draagt Roelof ter herbenoeming en Koos en Leendert ter benoeming voor. De leden van de 

vergadering worden gevraagd of er bezwaar bestaat tegen deze benoemingen. Hiertegen bestaat 

geen enkel bezwaar. Zij wordt dan ook benoemd en daarmee gefeliciteerd. Namens het bestuur 
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bedankt André de vergadering en is blij met deze uitbreiding. Het bestuur is nog steeds op zoek naar 

redactie leden. De voorzittershamer wordt hiermede overgedragen. 

 

Rondvraag 

 Gevraagd wordt of er in de omgeving rondom Berkenhove meer rustpunten gecreëerd 

kunnen worden t.b.v. van de ouderen in de vorm van een bankje. 

 Tijdens schooluren wordt de Spar supermarkt veelvuldig bezocht door de schooljeugd, 

waarbij soms overlast wordt ervaren. 

 Met betrekking tot overhangend groen en overlast van hondenpoep wordt door de 

vergadering geattendeerd naar eventuele mogelijkheden om dat alles te verminderen 

Als antwoord wordt gewezen op de mogelijkheden ook deze vragen aan de desbetreffend tafeltjes te 

stellen. 

 

Sluiting 

Het officiële  gedeelte wordt afgesloten door de voorzitter en bedankt een ieder voor hun komst, 

waarna het accent is verschoven naar de onderlinge ontmoeting en gesprekken. 

 

De presentielijst werd getekend door 22 personen, hetgeen niet conform was aan 

het aantal bezoekers. Globale telling ca. 50 belangstellenden. 

 

 

 

 

 

Opgemaakt : 12 april 2016 

 

 

Goedgekeurd: 

 

Apeldoorn: 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter                                                Secretaris   
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Bijlage 1 

 

 

        


