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DEFINITIEF NOTULEN ALV WIJKBERAADMARIAHOEVE 2018 
 

NOTULEN Algemene Ledenvergadering Wijkberaad Mariahoeve  
 
Datum: 26 juni 2018 20.00-22.00 uur 
Locatie: Wijk en Diensten Centrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155 – Spiegelzaal 
 
Aanwezig: zie presentielijst 
Notulist: Jerney de Wilde 
Bijlagen:  
1. Verslag jaarvergadering Wijkberaad Mariahoeve, 21 juni 2017 
2. Jaarverslag 2017 
3. PowerPointpresentatie Duurzaamheid, door Nynke Douma 
 
Opening  
De vergadering wordt geopend door voorzitter Bidjai Makhanlal. Stadsdeeldirecteur mevrouw 
Lilianne Blankenwaard-Rombouts blikt kort terug op de periode van 2,5 jaar dat Bidjai 
Makhanlal als voorzitter actief is geweest. Zij dankt hem voor de fijne samenwerking en zijn 
geweldige inzet. 
 
Goedkeuring notulen Jaarvergadering 22 juni 2017 
Geen op/aanmerkingen, dus goedgekeurd. 
 
Bespreken Jaarverslag 2017 
 
 1. Organisatie 

• Bestuur: Er wordt afscheid genomen van Helen Nagtegaal. Verder geeft Bidjai nog aan 
dat het Wijkberaad erg blij is, dat bestuursleden die het bestuur hebben verlaten, vaak 
geen afscheid kunnen nemen en toch in andere vorm betrokken blijven bij het 
Wijkberaad.  

• Secretariaat: het Secretariaat werd in 2017 gevormd door Hennie Deen en Cathy 
Duchenne. Cathy Duchenne heeft onlangs afscheid genomen vanwege het aanvaarden 
van een andere functie. 
Noot voorzitter: Het Wijkberaad is daarom op zoek naar nieuwe ondersteuning van het 
Secretariaat. 

• Adviesraad: zie verslag voor thema's die besproken worden in de Adviesraad. 
• ICT: Er is in 2017 fors geïnvesteerd in ICT, dit was erg verouderd. Hierover meer bij de 

financiën.  
 
2. Activiteiten 
 

• De website is veranderd en kan vanaf heden benaderd worden via: 
www.wijkberaadmariahoeve.nl 

• Ook het bulletin is veranderd, u heeft daar al kennis van kunnen nemen. Wel is het 
bestuur geïnteresseerd reacties van de lezers.  

• In 2018 wordt de wijkagenda toegevoegd aan de website mariahoeve.nl. 
• In 2017 is het Politiek debat verschoven naar 2018 (zie verslag). 
• Het Wijkberaad heeft in 2017 bij de Gemeente bezwaar ingediend tegen de motie 

parkeren. Hierdoor is de motie vooralsnog tegengehouden en worden gesprekken 
gevoerd. Het Wijkberaad maakt zich hard om deze plannen helemaal niet door te laten 
gaan. Verder houdt het Wijkberaad zich ook bezig met het probleem 'forensparkeren'. 
Er worden op diverse locaties bijeenkomsten georganiseerd in de wijk De Landen met 
het thema parkeren. 8 Juli volgt het zuidelijke gedeelte van de Landen en na de 
vakantie volgt de rest. 

• Er heeft een Teambuildingsdag plaatsgevonden voor alle vrijwilligers, deze was een 
groot succes. 

 
 3. Externe Activiteiten 
 

• Er zal weer een Zomerfeest plaatsvinden. Vanwege het 60 jarige bestaan van 
Mariahoeve zal dit bestaan uit 2 dagen, namelijk vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus, 
op 2 locaties. 

• De lampionnenoptocht is in 2017 helaas niet door gegaan, omdat de vrijwilligers hier 
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niet genoeg tijd voor hadden. We zijn daarom echt op zoek naar mensen die dit in 
2018 zouden willen organiseren. 

• In 2017 mocht Mariahoeve in jet kader van het Wijkbudget €50.000, - uitgeven aan een 
initiatief dat de bewoners belangrijk vinden. Na stemming is er gekozen voor de Honey 
Highway: een wilde bloemen strook tussen het Isabellaland en de N14, welke nu in 
bloei staat. Er is een nog een gedeelte van het budget over, deze zal worden ingezet 
voor de speelplaatsen. 

 
Bespreking en goedkeuring financieel verslag 
toelichting: Rob Brood, penningmeester 
 

• Er is meer geld dan oorspronkelijk begroot, besteed aan het verbeteren van de ICT. 
Hierdoor ontstond er een verlies van €3.776,19, welke is opgevangen door de reserve 
die de vorige penningmeester de voorgaande jaren heeft opgebouwd. Hierdoor hebben 
wij voor deze investering gelukkig geen extra subsidie nodig gehad. 

• Verder licht Rob toe dat het verlies voor 2018 van €3.774,- voornamelijk komt door de 
kosten van het nieuwe wijkblad. Voor de begroting heeft hij de kosten versus 
opbrengsten via advertenties van het eerste kwartaal x4 gedaan om zo op een 
minimale inschatting te komen voor het gehele jaar. Echter is er nu al een stijgende lijn 
te zien in de opbrengst via de advertenties. Voor het tweede nummer was dit al hoger 
en voor de derde editie zijn er ook al veel toezeggingen gedaan. Verder is er gekeken of 
de drukkosten omlaag kunnen, wat gedeeltelijk al is gelukt door voor dunner papier te 
kiezen.  

• Men zou graag inzichtelijk willen hebben wat het verschil in kosten is tussen het oude 
bulletin en het nieuwe wijkblad. Toegelicht wordt dat er een budget van €9000,- was en 
zal blijven, echter dat adverteren in het oude bulletin niet aantrekkelijk was, dus dat er 
vanuit advertentiegelden nu meer mogelijk is. 

• Er wordt vanuit de zaal gevraagd naar de Balans en of er nog een reserve is, om het 
eventuele verlies van 2018 op te kunnen vangen. Er is nog ruim €10.000,- reserve. 

• Het Duurzaamheidsfestival, het Zomerfestival en het wijkblad komen allemaal uit de 
post Wijkberaadsactiviteiten. 

• De activiteiten ontvangen ook subsidies van organisaties zoals Fonds1818, Bos 
Investeringsfonds en Levi-Lassen.  

• Over de post Ondersteuning wordt toegelicht dat deze in 2017 direct aan Komsa werd 
overgemaakt en eigenlijk dus niet bij de inkomsten hoort te staan en ook niet is 
meegerekend in het overzicht. Voor 2018 gaat dit geld wel direct naar het Wijkberaad 
en dient deze dus wel meegenomen te worden in de berekening (Dit werd toegelicht bij 
1) onderaan deze pagina, welke helaas is weggevallen.). 

• Verslag bij deze goedgekeurd. 
 
Verslag Kascontrole-commissie 
Aad La Haye deelt mede dat de Kascontrole-commissie de penningmeester heeft gecontroleerd 
en alles in goede orde heeft bevonden. Zij zijn hem dankbaar voor zijn werk, welke geen 
gemakkelijke taak is geweest, aangezien hij na 2 dagen na zijn benoeming als zodanig de 
vorige penningmeester overleed.  
 
Verlening decharge van het Bestuur 
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoede beleid van 2017. 
 
(Her)benoeming kascontrole-commissie 
Zowel Meneer La Haye als Mevrouw Bouts worden herbenoemd. De Kascontrole-Commissie 
heeft een nieuw reservelid nodig. Mevrouw Broersma stelt zich kandidaat. De vergadering 
stemt voor en zij wordt aangesteld al reservelid van de kascontrole-commissie. 
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Verkiezing/herbenoeming bestuursleden 
 
Te benoemen: 
Chris Lahnstein, kandidaat-voorzitter 
Heike van Scheindelen, kandidaat-secretaris 
Carlos Martinez van Andel, kandidaat-bestuurslid 
 
Heike van Scheindelen woont sinds 2007 in de wijk en heeft als wens een bredere afspiegeling 
van de wijkbewoners bij het Wijkberaad te betrekken, om ook hun belangen te kunnen 
behartigen. Verder heeft zij een achtergrond als jurist in strafrecht, milieurecht en civielrecht. 
Zorgen om de Schenkstrook brachten haar bij het Wijkberaad, welke zij heeft ondersteund een 
zienswijze te ontwikkelen over dit gebied. 
 
Carlos Martinez van Andel woont sinds 2004 in Mariahoeve. Bij de inzaai dag van de Honey 
Highway is hij in aanraking gekomen met het Wijkberaad en actief geworden in zowel de 
redactie als het bestuur. Hij zal zich voornamelijk bezig gaan houden met de communicatie; 
het magazine, social media en de inloopavonden voor de Landen. Hij is jarenlang 
fraudeonderzoeker geweest bij telecombedrijven en VVE-beheerder. 
 
Alle 3 de kandidaten worden benoemd. 
 
Herbenoeming: 
Dick Buter, bestuurslid 
Bidjai Makhanlal, bestuurslid 
 
Beide worden herbenoemd. 
 
Bestuurslid Helen Nagtegaal wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. Zij geeft aan zeker, waar 
mogelijk, nog zoveel mogelijk zich in te zetten voor de activiteiten van het Wijkberaad. 
 
Rondvraag 
 

• Carin vraagt of er in het vervolg tafels bij de stoelen kunnen staan i.v.m. het omvallen 
van koffie. Wordt genoteerd en de volgende keer geregeld. 

• Jay Navarro Oviedo vraagt zich af of het Wijkberaad plannen heeft of een strategie 
heeft bedacht om de wijk meer breed te betrekken bij het Wijkberaad, aangezien de 
aanwezigen vanavond geen volledige afspiegeling zijn van de wijk.  
Het Wijkberaad is dat zeker van plan, onder andere middels de inloopavonden in de 
Landen, waarbij er ruim 200 mensen aanwezig waren; dat is een unieke opkomst voor 
zulke avonden. Wijkberaad is zich ook bewust dat we de verbinding met de 
wijkbewoner nog meer moeten zoeken dan we nu al doen. Chris geeft aan dat het altijd 
wel schipperen is met de tijd, aangezien sommige leden ook een fulltime baan hebben. 
Daarom zal er gewerkt worden aan nieuwe werkgroepen, die over belangrijke thema's 
samen zullen komen, die de bewoners direct raken. Ze zijn hiermee ook met 
stadsdeeldirectrice Lilianne en Ikram El Ayadi (de nieuwe stadsdeelmedewerker Welzijn, 
Jeugd en Participatie) mee aan de slag. Verder maken ze dolgraag gebruik van Jay zijn 
drive, energie en expertise hierover. 

 
Pauze 
 
Voordracht Thema Duurzaamheid en de Energietransitie 
Presentatie Nynke Douma 
 
Bijgevoegd treft u de PowerPointpresentatie van Nynke over wat de energie transitie betekent 
voor Mariahoeve en uzelf. Advies, tips & Ondersteuning vanuit de Gemeente: 
 

• Inzet energiescans 
• Hou van je huis 
• Hou van je zaak 

• VvE-balie  
• Subsidieregelingen 

 


