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Notulen Algemene Jaarvergadering 
Wijkraad De Sprengen 04 april 2018 

Opening 

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

wijkbewoners. Namens het bestuur zijn aanwezig: Mariëlle Kloosterman, Rob Jerphanion Koos van 

Elderen en André Staal. Leendert Roos is met kennisgeving afwezig. 

Een speciaal welkom is er voor de volgende personen: 

 Vertegenwoordigers van de diverse gemeenteraadsfracties w.o. GroenLinks, CDA, CU en 

Gemeentebelangen 

 Stadsdeelmanager Wim Bergink 

 Wijkbeheer Koen Jager 

 De  wijkagent Sharon Koenders 

 Afvaardiging THOR 

Afwezig met kennisgeving 

 Fractie VVD 

 6 wijkbewoners 

Mededelingen 

 Een presentielijst gaat rond 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. 65,  

op de website www.wijkraaddesprengen.nl, in het Stadsblad van april 2018, aan de ons 

bekende  e-mail adressen, Nieuwsbrief en Nextdoor 

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

op de website.  

 Algemeen jaarverslag 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. 

 

Notulen jaarvergadering van 05 april 2017 

Naar aanleiding van wordt gevraagd of het bekend is wat er met de kerk aan de Smaragdstraat gaat 

gebeuren. Wordt woon-zorg centrum. Er zijn verder geen op-of aanmerkingen dan wel inhoudelijke 

vragen. Graag een volgend keer groter formaat afdrukken. Met dank aan de secretaris worden de 

notulen vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris. 

 

Jaarverslag over het jaar 2017 

De voorzitter geeft een toelichting. Als je het jaar 2017 terugkijkt zijn er heel wat thema's die al in 

voorgaande jaren aan de orde waren. Je zou denken dat er dan niet zoveel is gebeurd in de wijk. 

Enkele dossiers zijn afgerond zoals bestemmingsplan AGOVV en nu Julianalocatie. Maar op detail 

gezien zijn wij voortdurend in beweging. Er zijn zaken waar de wijkraad geen nadrukkelijke rol 

behoeft te spelen. Relatief kleine onderwerpen vragen de aandacht van de wijkraad, maar zijn 
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daardoor niet minder belangrijk, maar vergen wel veel energie. Omtrent sociaal domein wordt 

geconstateerd dat er meer op het bord van de gemeentes is gekomen. Vanuit het bestuur proberen 

wij een initiërende rol te spelen om mensen met elkaar in contact te brengen. Met de diverse 

instellingen en scholen is contact. Het jaarverslag werd hiermede vastgesteld. 

 

Financieel verslag over het jaar 2017 

Er wordt een korte toelichting gegeven door de penningmeester. Enkele grote posten zijn de subsidie 

en wijknieuws. Gevraagd wordt om te bezien of het wijknieuws, wat er mooi uitziet, op goedkoper 

papier gedrukt kan worden. 

 

Bevindingen van de kascommissie 

Controle van de jaarrekening 2017 is verricht door de kascommissie die bestond uit de heer Roelof 

Vermeulen en de heer Rinus Kamphuis. 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 basis van hetgeen besproken en geconstateerd het bestuur  

decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde algemene- en financiële beleid. De vergadering 

stemt hiermee in. De voorzitter bedankt, namens het bestuur, de leden en wijkbewoners voor het in 

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

 

Benoeming kascommissie 

Rinus Kamphuis  was als lid van de kascommissie over het jaar 2016 en 2017 beschikbaar en is 

aftredend. Roelof Vermeulen heeft er nu één jaar op zitten en kan nog een jaar mee. Als reserve lid 

voor het boekjaar 2017 had zich vorig jaar aangemeld Dick van Noort zodat het bestuur hem 

voordraagt als lid van de kascommissie 2018 en 2019. Als reserve lid voor het boekjaar 2018 meldt 

zich aan de heer Hans de Vos. De leden stemmen in met deze benoemingen. 

 

Bestuursverkiezing 

Bestuur bestaat momenteel uit Rob Jerphanion als voorzitter, Mariëlle Kloosterman als bestuurslid, 

André Staal als secretaris, Koos van Elderen als penningmeester en Leendert Roos als bestuurslid. 

In verband met verhuizing naar buiten de wijk moet Leendert Roos aftreden. Volgens het rooster van 

aftreden zijn Mariëlle Kloosterman en Koos van Elderen aftredend en stellen zich herkiesbaar. 

Er hebben zich geen andere kandidaten voor het bestuur gemeld bij de secretaris. Het bestuur draagt 

beiden ter herbenoeming voor. De leden van de vergadering wordt gevraagd of er bezwaar bestaat 

tegen deze benoemingen. Hiertegen bestaat geen enkel bezwaar. Zij worden dan ook benoemd en 

daarmee gefeliciteerd. De voorzitter houdt een pleidooi voor de invulling van de ontstane vacature 

en richt zich speciaal op de jongere generatie met affiniteit met de social media. 

 

Rondvraag 

 De heer Klop maakt zich zorgen over het sluipverkeer Loolaan /Maduralaan naar de 

Spengenweg. Dit zal nader opgepakt worden met afdeling verkeer. 
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 Waarom is er een blauwe zone bij de Spar aan de Kon.Lodewijklaan? Antwoord: voorkomen 

van langparkeerders.  

 Schriftelijk de vraag om “Mobuur” te realiseren in onze wijk. Antwoord: staat nog in de 

beginfase. Zodra er een evaluatie komt wordt de wijkraad daarbij betrokken. 

 Schriftelijk de vraag om een snelheid display Jacob Catslaan. Wordt in de planning volgend 

jaar meegenomen of er een mogelijkheid is.  

 

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. 

 

Informatie:  wijkbeheer-stadsdeelmanager/ diverse politieke  partijen/wijkagent/           

           Thor/vrijwilliger begraafplaats  Soerenseweg/Energiewonen enPhiladelphia. 

 

De presentielijst werd getekend door 41 personen. Telling ca. 50 

belangstellenden(excl.bestuursleden) 

 

 

 

 

 

Opgemaakt : 10 april 2018 

 

 

Goedgekeurd:  

 

Apeldoorn 

 

Voorzitter                                                Secretaris   

R.M. Jerphanion                                     A. Staal    

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 
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