
Notulen jaarvergadering van wijkvereniging Berg en Bos 
Gehouden op donderdag 27 april 2006 in Hotel Apeldoorn. 
 
1. Opening door de voorzitter. 

In zijn openingswoord bericht Cees Kielstra, voorzitter van de wijkvereniging, dat met 
bericht van verhindering door privé omstandigheden zowel onze wijkagent, dhr. Eric 
Versteegen, als de gemeentelijke wijkmanager, dhr. Steven Gerritsen hedenavond niet 
aanwezig kunnen zijn. Vervolgens staat hij stil bij het belang van het agendapunt 8, het 
voorstel tot wijziging van de statuten. Het is evenwel direct duidelijk dat het vereiste 
aantal leden (minimaal 384) op deze avond niet aanwezig zijn, dus dat voor het 
doorvoeren van deze statutenwijziging de tweede jaarvergadering op 9 mei a.s. doorgang 
zal moeten vinden. Daarin kan dat besluit genomen worden met ¾ van de dan aanwezige 
leden. Vervolgens memoreert hij naar een ingekomen brief van Vigilat, waarin zij 
aankondigt haar services in de wijk te kunnen continueren, zonder enige tariefsverhoging. 
Op zijn verzoek wordt deze brief door de secretaris aan de vergadering voorgelezen. Tot 
slot staat Cees Kielstra in zijn openingswoord in vogelvlucht stil bij alle activiteiten en/of 
onderwerpen die de wijkvereniging in het afgelopen jaar behandeld heeft, c.q. nog mee 
bezig is. 

2. Notulen jaarvergadering 2005. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld door de vergadering. Eén van de aanwezige 
leden, dhr. Jaap Visser stelt vast dat met grote tevredenheid kan worden teruggekeken op 
de resultaten van de services van Vigilat. De teruggelopen percentages voor b.v. inbraak 
spreken hier duidelijke taal. Hij doet een aanbeveling om in een volgend nummer van ons 
wijkblad ook de wijkbewoners die nog geen abonnement bij Vigilat hebben afgesloten, te 
adviseren dit alsnog te doen. Alleen met onderlinge solidariteit kunnen de kosten voor de 
volgende jaren laag gehouden worden. Ella Visser verzoekt om volgend jaar een aantal 
gekopieerde exemplaren van de notulen van de voorgaande jaarvergadering beschikbaar te 
hebben. 

3. Jaarverslag 2005 
Wordt uiteengezet en toegelicht door Henk Otto. De vergadering toont grote waardering 
voor alles dat gedaan is en nog wordt gedaan. 

4. Financieel verslag over het jaar 2005. 
Dit verslag wordt toegelicht door de penningmeester, dhr. Reyer Hulstein. Hij doet in zijn 
toelichting een pleidooi om heet voordelig saldo van +/- drieduizend euro toe te voegen 
aan het “fonds deskundigen hulp”. Hij gaat hierbij in op de omvangrijke kosten die 
gemaakt zouden moeten worden indien de wijkvereniging het ooit over een onderwerp 
aan de stok krijgt met b.v. een overheidsinstantie. Kosten voor rechtskundige bijstand 
kunnen dan heel snel oplopen.  

5. Bevindingen van de kascommissie. 
De kascommissie heeft de administratie van onze vereniging in orde bevonden en bericht 
dat de gepresenteerde jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële situatie 
van de vereniging. Zij dechargeert de penningmeester en dankt hem voor het gevoerde 
beleid.  

6. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Dhr. J. Roos is dit jaar aftredend. De heer W.C.M. Bénard gaat door als lid van de 
kascommissie. Een nieuw lid wordt gevraagd en gevonden in de persoon van de heer R. 
van Straten. 

7. Vaststellen contributie voor het jaar 2007. 
Dhr. Reyer Hulstein stelt de vergadering voor om met ingang van het jaar 2007 de 
contributie te verhogen naar € 15. Dit in het licht van de eerder genoemde wens om een 



goede positie op te bouwen in ons “fonds deskundigen hulp”. De vergadering gaat met dit 
voorstel van harte akkoord. 

8. Voorstel tot wijziging van de statuten.  
De voorgestelde wijzigingen zijn uitvoerig toegelicht in het wijkblad van afgelopen april, 
waarin ook deze vergadering werd aangekondigd. Zoals eerder uiteengezet, zijn voor het 
doorvoeren van deze wijziging minimaal ¾ van de leden noodzakelijk. Gezien het aantal 
aanwezige leden van +/- 25 kan het voorstel dus niet in stemming gebracht worden. Dit 
zal gebeuren op de daarvoor voorziene 2e jaarvergadering op 9 mei a.s. 

9. Bestuursmutaties 
Dhr. Cees Kielstra zet uiteen dat hij op zoek is naar nieuwe kandidaten om plaats te 
nemen in ons bestuur. Hij memoreert dat de eerder toegetreden Mevr. Jonkman na enige 
vergaderingen toch heeft moeten constateren dat e.e.a. moeilijk voor haar te combineren 
viel met andere verplichtingen, dus heeft zij deze bestuursfunctie moeten opgeven. 

10. Rondvraag 
Het is aanwezige leden opgevallen dat m.i.v. dit seizoen de oude stadsbussen die door het 
familiepark “Julianatoren” gebruikt worden om haar bezoekers aan- en af te voeren naar 
de parkeerplaats (plaats voormalige motel Apeldoorn) op drukke dagen door de wijk 
rijden met een grote frequentie. (met name de Wildernislaan en de Juniperlaan). Het 
bestuur zegt toe om met de leiding van de Julianatoren contact op te nemen om deze 
ongewenste ontwikkeling te gaan bespreken.  
 
Niets verder aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 

 
 
Notulen jaarvergadering van wijkvereniging Berg en Bos 
Gehouden op woensdag 9 mei 2006 / 20.00 uur in Hotel Apeldoorn. 
 

1. Opening door de voorzitter. 
In zijn openingswoord licht Cees Kielstra de agenda en centrale doelstelling van deze 
vergadering toe. Daar op de voorgaande jaarvergadering van donderdag 27 april j.l. het 
vereiste aantal van ¾ van alle leden voor het doorvoeren van een statutenwijziging niet 
aanwezig was, is deze extra vergadering bij elkaar geroepen. 
2. Voorstel tot wijziging van de statuten.  
De voorgestelde wijzigingen zijn uitvoerig toegelicht in het wijkblad van afgelopen april, 
waarin ook deze vergadering werd aangekondigd. Zoals eerder uiteengezet, is voor het 
doorvoeren van deze wijziging nu de instemming noodzakelijk van ¾ van de aanwezigen 
(13 in persoon).  
Het voorstel tot wijziging van de statuten, conform de verwoording als opgenomen in ons 
wijkblad wordt met algemene stemmen aangenomen. 
3. Rondvraag 
Door één van de aanwezigen wordt aandacht gevraagd voor het scherp houden van de 
bewoners op de onderlinge afspraak om hun auto’s niet in de gemeentelijke bermen te 
parkeren, daar de bermen hier soms vrijwel op natuurlijke basis onherstelbare schade van 
oplopen. 
 
Niets verder aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 


