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NOTULEN 1E ALV 2016 WIJK- EN SPEELTUINVERENIGING ORANJEWIJK 

DATUM EN PLAATS  28 oktober 2016, 19:30 uur, buurthuis. 

AANWEZIGHEID  [AANWEZIG] 

Hylke Goudswaard, Mark de Roos, Henk Krist, Minne Velstra, Christine Pietersen, 

Hein Kraaij, Elsiet van der Ploeg, Jochum Admiraal 

[BIJZONDERHEDEN] 

- 

OPENING  De aanwezige leden hadden vragen over de rol van het wijkpanel en de rol van de 

wijkvereniging. CP en HG leggen uit dat de wijkvereniging is voor de activiteiten 

c.q. ‘de leuke dingen’ in de wijk en de eigenaar is van het buurthuis.  

Het wijkpanel is een panel van bewoners uit de wijk die de gemeente bijpraten 

over de gang van zaken in de wijk en contact houden met bijvoorbeeld de politie 

over problemen die spelen. Het wijkpanel krijgt jaarlijks geld van de gemeente om 

in de wijk te communiceren over de gang van zaken (bijvoorbeeld de wijkkrant en 

de website) en om in de wijk verbeteringen aan te brengen (bijvoorbeeld voor het 

plaatsen van een nieuw speeltoestel of een bankje). 

De wijkvereniging is dus een initiatief van de bewoners zelf (sinds 1963) en is van 

de leden van de vereniging. Het wijkpanel is een initiatief van de gemeente, omdat 

de gemeente van mening is, dat het beter is om aan de bewoners te vragen wat er 

speelt en wat er nodig is in de wijk. 

VASTSTELLLEN 

BESTUURSREGLEMENT 

T.B.V. 

HORECAVERGUNNING 

 

 

Het reglement is nodig als onderdeel van de horecavergunning. Hierin staat hoe 

wij als vereniging met elkaar, met het buurthuis en met alcohol willen omgaan. De 

opzet van het reglement was vooraf in te zien. De aanwezige leden waren op wat 

details na akkoord met de inhoud. Er was echter e e n groter punt van discussie: 

hoe zit het nu precies met de openingstijden van het buurthuis en de 

voorwaarden waaronder er alcohol geschonken mag worden? Het doel van de 

vergunning is (wat het bestuur betreft), dat de mogelijkheid ontstaat om tijdens 

activiteiten een drankje te kunnen schenken. Eigenlijk de situatie zoals die ruim 

een jaar geleden al was: de vereniging maakt hier gebruik van tijdens 

vergaderingen, de vrijwilligersborrel, een filmavond en de zomer- en 

winterfeesten; de schildersclub gebruikt een drankje; de andere clubs/cursussen 

hebben de mogelijkheid, maar maken hier nauwelijks gebruik van. Het is niet de 

bedoeling dat het buurthuis structureel open gaat, daarvoor is onze wijk te klein. 

Naar aanleiding van de discussie zijn de openings- en schenktijden in het 

reglement wat aangepast: 

 Het buurthuis is alleen open tijdens de activiteiten van de vereniging en 

de lessen/cursussen/ workshops/presentaties die in het buurthuis 

worden gehouden. 

 Er is een maximale inloop- en uitlooptijd van anderhalf uur voor en na de 

activiteit of les. 

 Deze activiteiten (+ inloop- en uitlooptijd) kunnen alleen plaatsvinden 
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tussen 9:00 uur en 1:00 uur. Vanaf 1:00 uur s’nacht is het buurthuis 

gesloten tot de volgende ochtend. 

 Alcohol mag alleen geschonken worden tussen 11:00 uur en 1:00 uur. 

 Wanneer er alcohol wordt geschonken, mogen vanaf 23:00 uur geen 

nieuwe bezoekers worden toegelaten. 

Het bestuursreglement alcohol-verstrekking buurthuis Oranjewijk is door de ALV 

aangenomen, onder de voorwaarde dat het op de besproken punten wordt 

aangepast. Het aangepaste reglement wordt binnenkort naar de gemeente 

gestuurd met de vraag of ook zij hiermee akkoord kunnen gaan. Het bestuur mag 

het reglement als aangenomen blijven beschouwen wanneer er vanuit het contact 

met de gemeente slechts marginale wijzigingen ontstaan. In het geval van grotere, 

essentielere  wijzigingensvoorstellen moet het reglement opnieuw door de ALV 

worden goedgekeurd. 

NIEUWE BESTUURS- 

EN WIJKPANELLEDEN 

 Het bestuur geeft aan dat er nieuwe bestuursleden gezocht worden en dat het 

wijkpanel ook nieuwe leden kan gebruiken. Elsiet meldt zich aan als nieuw 

wijkpanellid. Het wijkpanel gaat gretig op dit aanbod in. 

VASTSTELLEN 

JAARREKENING 2015 

 De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie, 

bestaande E. Heidinga. De inhoud van de jaarrekening 2015 wordt door de 

penningmeester toegelicht  

2015 was een exceptioneel financieel jaar. Normaal gesproken gaat er jaarlijks € 

17.000 a € 18.000 euro de vereniging in en weer uit. In 2015 kwam er echter zo’n 

€ 60.000 binnen en is er € 50.000 uitgegeven. Dit had voornamelijk te maken met 

verbouwing van het buurthuis en een aantal (achterstallige) betalingen van de 

gemeente aan het wijkpanel. Het flinke overschot is weer in de reserves van de 

vereniging gegaan. Dit was ook wel nodig, want de vereniging had zo’n € 20.000 

euro voorgeschoten voor de verbouwing. Het bestuur is blij om te melden dat nu, 

eind 2016, de reserves op de rekening weer op het oude niveau zijn: ongeveer € 

30.000. 

De vragen vanuit de leden gingen vooral hierover. Waarom is er zoveel geld en 

kunnen we het ook uitgeven aan activiteiten of initiatieven in de wijk? Om met dat 

laatste te beginnen: ja, dat kan. Maar het bestuur is daar wel voorzichtig mee. Op 

de jaarlijkse begroting houden we normaal gesproken geen geld over, dus alles 

wat we extra doen komt uit de reserves. Voor nieuwe of extra activiteiten is zeker 

ruimte, maar we wegen elke keer af of we een dergelijke uitgave uit de reserves 

willen doen. Daarnaast houdt de vereniging standaard een flink bedrag in reserve 

voor het geval er iets gebeurd met het buurthuis. Wij zijn zelf eigenaar en dus 

financieel verantwoordelijk. Mocht er iets bijzonders gebeuren, bijvoorbeeld 

flinke schade, dan hebben we de financie le dekking om dit adequaat en snel op te 

lossen. 

De jaarrekening van 2015 wordt door de ALV goedgekeurd, onder voorwaarde dat 

er twee kleine zaken worden aangepast:  

 Christine constateerde een klein foutje: de post van de moestuin stond op 

de verkeerde plek. Gelukkig ging het om een klein bedrag en verandert er 

verder niets aan de jaarrekening.  

 Daarnaast heeft het bestuur geconstateerd dat er een verkeerde optelling 

zat in het bijgevoegde overzicht van 2014. Ook dit is een formaliteit.   
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OPEN 

VRAGENRONDEN 

 Er zijn geen vragen. 

AFSLUITING  De voorzitter sluit de vergadering. 

 

   

 

 

 

 


