JAARVERGADERING 2018 WIJKVERENIGING DE BOEKHORST
Jaarvergadering wijkvereniging de Boekhorst
Woensdag 14 maart 2018, Ontmoetingscentrum De Maasgaarde, Herenweg 9a
Aanwezig : 45 personen
1. Opening door Jan
Opening door de voorzitter. Speciaal welkom voor nieuwe bewoners Dolf van den Berg en
Maike van Grootel.
2. Geen mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2017/ te downloaden op wijkverenigingdeboekhorst.nl of bij secretariaat
De vergadering keurt de notulen van de jaarvergadering 2017 goed.
4. Financieel overzicht
De penningmeester presenteert de cijfers van het boekjaar 2017. Hierin komen geen
verrassende mee‐ of tegenvallers voor. De vergadering keurt de jaarcijfers alsmede het
financieel jaarverslag van 2017 goed en verleent decharge aan het bestuur.
5. Controle kascommissie boekjaar 2017
De boeken zijn gecontroleerd door de heer Wim van der Meer en de heer Alan Gilmore. Wat
commentaren zijn gegeven op de wijze van begroten. Alle boeken zijn goedgekeurd.
6. Benoeming kascommissie boekjaar 2018
Nieuwe kascommissie 2018 de heer Wim van der Meer en de heer Jeroen Keijzer.
7. Vaststellen contributie 2018
Contributie blijft hetzelfde, 5 euro.
9. Samenstelling Bestuur
 Aftredend: geen
 Toetredend: Jurgen Heemskerk als bestuurslid
10. Pauze
11. Oplevering en afronding wijkvernieuwing
Alle meningen zijn gehoord en gepoogd door te zetten richting gemeente. Officiële oplevering
zal plaatsvinden specifiek voor gehele wijk minus laatste kleine punten.
Uitleg over upgrade speeltuintje betreffende nieuw speeltoestel voor met name kleine
kinderen.
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12. Rondvraag en Sluiting
 Basketbalpalen zijn verplaatst naar Prinsenhof plein, niet de ideale oplossing voor kleine en
grotere kinderen samen op één locatie op dit moment.
 Melding gemaakt van heel veel breuk in tegels, hoeken eraf (tegels en bestrating). Dit zal
meegenomen worden door het bestuur in de oplevering die met de gemeente richting Sporto
gepland staat.
 Hoe gaat de afsluiting eruit zien betreffende de noordzijde van de Brink, bloem bakken die
weggehaald kunnen worden met onder andere kermis en bloemencorso.
 Invulling van groen op Dr. Nolenslaan bijvoorbeeld is geen enkel laag groen aanwezig.
 Opvolging enquête betreffende inventarisatie parkeervakken Dr. Schaepmanlaan . Wat is de
terugkoppeling richting gemeente. Geen definitief besluit nog genomen.
 Beginnende activiteiten op bavo terrein betreffende asbest sanering. Echte bebouwing zal
plaatsvinden vanaf begin 2019.
 Renovatie sportpark heeft vertraging opgelopen door aanvullende commentaren
Hoogheemraadschap.
 Eigen lage beplanting van de grote plantgaten voor de bomen is ter vrije invulling van de
bewoners.
 Mogelijkheid tot roulering van vergaderdag van de jaarvergadering.
13. Gastspreker Noordwijkerhout Van Toen over historie 60 jaar de Boekhorst
 Abe Bader van NoVaTo geeft een interessante lezing over de het ontstaan van de wijk de
Boekhorst, kasteel Boeckhorst en de locatie hiervan alsmede oude foto’s die gevonden zijn in de
archieven van de vereniging.
14. Sluiting
Jan bedankt iedereen en sluit de vergadering.
Carolien van der Lans
21 maart 2018
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