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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 april 2012 
 

Aanwezige bestuursleden: Ronald van der Sluis, Herman Kost (notulist) en Helma Kappers. 

 

Aanwezige huurders: dhr. Besselsen, dhr. en mw. Engbers, mw. IJzerman, mw. Kost, dhr. Scheringa, 

dhr. en mw. Timmer en mw. Visser. 

Donateur: dhr. Gerlofsma. 

 

Opening: Ronald van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze algemene 

ledenvergadering. Uw aanwezigheid is toch altijd weer een waardering die wij krijgen voor het werk 

wat er wordt gedaan in het hele jaar. Verder wordt mw. T. Kevelam van “Wijkpunt Harderwijk” 

welkom geheten. 

 

Vaststellen agenda: 

Omdat er, voor de aangegeven datum, geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden zijn binnen 

gekomen vervalt agendapunt 7 “verkiezing van bestuursleden”. Om de wachttijd van mw. Kevelam te 

verkorten wordt voorgesteld om agendapunt 8 naar voren te halen en na punt 4 “vaststellen notulen 18 

april” in te voegen. 

 

Mededelingen voorzitter: 

Allereerst staat hij stil bij het overlijden van Jan Admiraal. Jan maakte altijd deel uit van de 

vereniging en zou deze vergadering voor het eerst “aan de andere kant” van de tafel zitten. Het heeft 

helaas niet zo mogen zijn. 

Voor het bestuur is zo’n eerste ledenvergadering ook weer spannend. Een nieuwe bezetting en 

vertrouwde gezichten aan de andere kant van de tafel. We zijn minder compleet als we in eerste 

instantie zouden starten. Onze penningmeester Peter is verhuist en heeft zodoende zijn functie 

neergelegd, ook Dieneke is gestopt door privé omstandigheden. We vergeten niet om Gerard te 

vragen, als we in de toekomst hulp nodig hebben. Een tal van zaken die ons ook niet in de koude 

kleren is gaan zitten. Maar we zijn een weg ingeslagen met een nauwere samenwerking met de 

huurdersvereniging van Uwoon n.l. de “Weidewaard”. Zij hebben eigenlijk hetzelfde probleem nl. een 

klein bestuur. Daarom hebben we een en ander samen al georganiseerd. De keuzemiddag van de 

speeltuin met daarbij sinterklaas op bezoek, de nieuwjaarsbijeenkomst, de schoonmaakdag en 

afgelopen zaterdag paaseieren zoeken met de paashaas. Uwoon heeft tijdens de evenementen 

materiaal te leen gegeven, zoals springkussen, tenten, kraampjes. Voor zover wij hoorden waren de 

evenementen geslaagd en ze zijn ook goed bezocht. 

Ook hebben we gezamenlijk een wijkschouw gehad. De gemeente was hierbij aanwezig net als een 

vertegenwoordiging van de beide woningcorporaties. Er is toen een ronde gemaakt waarbij een paar 

zaken naar voren zijn gebracht. Stoepen met wortels, waardoor de boel verzakte en er gevaarlijke 

situaties ontstonden en wellicht nu nog ontstaan. Ze gaan de komende weken verder met de 

herstelwerkzaamheden om de boel af te ronden. Er zijn bomen weggehaald en nieuwe teruggezet. 

Ook is er verder over de groenvoorziening gesproken en de onveiligheden in de buurt. Zo’n 

buurtschouw wordt een terugkomend gebeuren. Maar mocht u eerder iets tegenkomen bel dan SNEL 

HERSTEL op nummer 411333 en dan kunnen die problemen worden verholpen. 

Omnia heeft een nieuwe manager “leven” aangesteld, die als aanspreekpunt fungeert voor de 

huurdersvereniging. Wij hebben daar op zeer korte termijn een afspraak, allereerst om kennis te 

maken en als tweede om ons ongenoegen te uiten over de gang van zaken. Wij hebben als vereniging 

tijdig onze begroting ingediend en hebben daarop tot op heden geen reactie op gehad. Wij moeten ons 

aan een datum houden, Omnia dus ook. Wij hopen dat dit in de toekomst veranderd en dat we meer 



 

 

kunnen bouwen op Omnia en hun beloftes. We willen ook dat Omnia meer geld gaat geven voor elk 

lid dat de vereniging heeft. Dit moet volgens ons worden geïndexeerd. De zogenoemde inflatie 

meegerekend. 

Ook wil ik het nog hebben over de huurverhoging die per 1 Juli 2012 ingaat. Als de regering (1
e
 

kamer) voor 1 juli een wetsvoorstel aanneemt zullen van alle mensen die op 1 juli op het adres 

ingeschreven staan, het belastbaar inkomen bij elkaar worden opgeteld. Het gaat hier over het 

inkomen van 2010. Als dit boven de 43.000 euro is, zal de verhuurder de huur verhogen met 7,3%.  

Al met al hele veranderingen die gevolgen kunnen hebben. Mochten daar nog vragen over zijn, kunt u 

die stellen aan Herman. Die heeft meer informatie hierover. 

 

Vaststellen notulen 18 april 2011: 

Mw. Timmer geeft aan dat in de notulen haar naam verkeerd geschreven staat en dit is als 

penwijziging aangepast. Verder zijn er geen opmerkingen of aanvullingen op de notulen en is deze 

aangenomen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

“Het wijkpunt van Harderwijk helpt u op weg”. 

Mw. Kevelam geeft de volgende informatie over het wijkpunt. 

In iedere stad is een groot aanbod van hulpverlening en activiteiten. Dit aanbod is zo groot dat mensen 

de spreekwoordelijke bomen niet meer door het bos zien. Gevolg is dat mensen willekeurig 

organisaties bellen, van een kastje naar de muur worden gestuurd, gefrustreerd raken en maar hopen 

op het goede antwoord. Of eigenlijk nog erger dat mensen helemaal geen actie meer ondernemen.  

Gemeente Harderwijk voorzag dit probleem ook in Harderwijk en heeft in september 2009 samen 

met SWO  het Wijkpunt opgericht. Diverse organisaties hebben in deze periode aangegeven mee te 

werken met het Wijkpunt zodat er een gemeentebreed project kon ontstaan. Samen hebben de 

organisaties aangegeven duidelijkheid te willen scheppen voor de harderwijkers over de mate van 

hulpverlening.  

 

Het project dat in 2009 is gestart had als doel om ouderen of mensen met een beperking langere tijd in 

hun eigen wijk  en omgeving te kunnen laten wonen. Ook activiteiten die werden georganiseerd 

hadden dit tot doel. Inmiddels is het project van twee jaar afgesloten, maar dat betekent uiteraard niet 

dat het Wijkpunt de lucht uit is. Juist in deze tijd, waarin er steeds meer van mensen wordt gevraagd, 

er meer wordt verwacht van vrijwilligers, kan het Wijkpunt een enorme verrijking voor onze stad 

betekenen. 

 

Het Wijkpunt is verdeeld in twee projecten, Wijkpunt Actief voor alle activiteiten en Wijkpunt 

Advies voor alle vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.  

 

Wijkpunt Advies richt zich zoals aangegeven op alle vragen op het gebied van wonen, zorg en 

welzijn. Uiteindelijk is Wijkpunt Advies niets anders dan een telefoonnummer. Dat klinkt niet zo 

lovend, maar gelukkig wordt de telefoon bemand door hele enthousiaste en deskundige vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers hebben antwoord op een heleboel vragen die betrekking hebben op wonen, zorg en 

welzijn. En als zij het antwoord niet meteen weten, gaan zij zelf op zoek naar het antwoord. Als u belt 

krijgt u dus geen vervolgtelefoonnummer, niet het antwoord “u kunt het een proberen bij….”, maar 

mevrouw of meneer ik bel u terug. De vrijwilliger belt met de diverse organisaties of legt de vraag bij 

de organisatie die het antwoord weet. Zoals gezegd is het een gemeentebreed project en zijn er dus 

veel samenwerkende organisaties waar vragen gesteld/ neergelegd kunnen worden.  

Soms kan het dus zomaar voorkomen, dat de gemeente de vraagsteller terugbelt met de juiste 

antwoorden. Een mooi systeem!! Het beperkt uw eigen aantal telefoontjes, uw frustratie en geeft u de 

helderheid dat u binnen afzienbare tijd wordt geholpen om uw probleem of vraag aan te kunnen.  
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Ook is het mogelijk om via de website  www.harderwijk.wijkpunt.nl uw vraag per email te stellen, de 

vrijwilligers lezen dagelijks de mail en behandelen de vraag net als de telefonische vragen.  

 

Het Wijkpunt Advies wordt geregeld gebeld en gemaild met vragen, u kunt dan denken aan vragen 

rondom rijbewijs, woonmogelijkheden, vervoer en mogelijkheden voor een huishoudelijke hulp. In 

eerste instantie is het project zoals gezegd gestart voor ouderen of mensen met een beperking, maar 

uiteraard zijn alle harderwijkers van harte welkom. We zien ook veel vijftigers die vragen stellen voor 

hun ouders, deze groep heeft belang bij de mogelijkheid dat vrijwilligers de vragen die naar boven 

komen oppakken en afhandelen.  

 

Het andere gedeelte van het project is het Wijkpunt Actief. Het Wijkpunt Actief verzamelt alle 

activiteiten van verschillende organisaties die in Harderwijk plaatsvinden. U kunt via internet uw 

eigen activiteiten invoeren en ook kijken welke activiteiten plaats vinden. Steeds meer organisaties 

vullen de activiteiten in zodat er ook meer bekendheid is van alles wat er in Harderwijk staat te 

gebeuren. Ook is het mogelijk om u op te geven voor een activiteit.  

 

U kunt dit allemaal invullen in het Wijkpunt Actief gedeelte. 

Mensen kunnen zoeken op wijk, op soort activiteit en vanzelf wordt van alles getoond.  

Stichting Welzijn Ouderen maakt zelf veel gebruik van deze mogelijkheid. Aangezien de SWO op 

meerdere plaatsen in Harderwijk aanwezig is, vinden er ook veel activiteiten plaats.  

 

Ook in Drielanden en binnenkort in Stadsweiden is de SWO aanwezig. U kunt dan vrij gemakkelijk 

via de Wijkpunt Actief site zien wat er wanneer in het Wijkhuis Drielanden en het Wijkhuis 

Stadsweiden te doen is.  

Voor degenen die het nog niet weten, vanaf 1 juni gaat Wijkhuis Stadsweiden open in Weideheem, er 

worden nog gastvrouwen en heren gezocht, die mensen willen opvangen. Ook hier zullen activiteiten 

worden georganiseerd door vrijwilligers. Deze activiteiten kunt u de komende tijd op Wijkpunt Actief 

terug gaan vinden. Maar misschien heeft u zelf wel een leuk idee als activiteit gezamenlijk met SWO. 

Meldt u na afloop dan even bij mij, ik breng u in contact met Esther, zij zal de verantwoordelijkheid 

voor het Wijkhuis Stadsweiden op zich nemen.  

Als Harderwijker kunt u de activiteiten zelf vinden op wijkpunt actief. Wilt u als bewonerscommissie 

of misschien nog in een andere hoedanigheid activiteiten op de site plaatsen, dan kunt u contact 

opnemen met Folkert Bouma de projectleider. Hij kan u de goede inloggegevens geven. Maar u kunt 

dit ook via mij doen. 

 

Iedereen in Harderwijk al wel iets van het Wijkpunt gehoord of gezien. Toch is de stap om te bellen 

of te mailen schijnbaar best groot. Terwijl het Wijkpunt zoveel kan betekenen. Mensen hebben de 

neiging om de zaken toch liever zelf op te lossen. U heeft in uw hoedanigheid als wijkbewoner, 

bewonerscommissie beeld bij de mensen die in uw straat en wijk wonen. U weet welke mensen af en 

toe een steuntje in de rug kunnen gebruiken. U hoort of mensen met vragen zitten. U kunt deze 

mensen doorverwijzen. U kunt vertellen over het Wijkpunt en de mogelijkheden. U kunt deze 

mensen de mogelijkheid van het op weg helpen bieden.  

Hiermee sluit mw. Kevelam haar presentatie af en wordt door de voorzitter bedankt voor haar 

inbreng. 
 

 

 

 

 

 

http://www.harderwijk.wijkpunt.nl/


 

 

Jaarverslag 2011: 
Het bestuur bestond uit : 

Dhr. G. Timmer   Voorzitter tot 18 april 2011 

Dhr. R van der Sluis Algemeen lid, voorzitter vanaf 18 april 2011, vanaf 2 november 

voorzitter/penningmeester 

Dhr. J. Admiraal   Penningmeester tot 18 april 2011 

Dhr. P de Graaf   Penningmeester van 18 april t/m 2 november 2011 

Dhr. H. Kost    Secretaris 

Mw. D. Engbers   Algemeen lid 

Mw. H. Kappers   Algemeen lid vanaf 18 april 2011 

 

Gehouden activiteiten: 

 Nieuwjaarsbijeenkomst 

Voor de 1
e
 keer hebben we onze leden opgeroepen aanwezig te zijn voor een 

nieuwjaarsbijeenkomst op 8 jan. 

 Schoonmaakdag 

De leden van het bestuur hebben aan de schoonmaakdag voor de Klaproosmeen ondersteund en 

hebben meegeholpen. 

 Algemene ledenvergadering 

Op 18 april hebben we onze ledenvergadering gehouden, de notulen zijn eerder vanavond 

behandeld. 

 Bloembakken: 

In mei hebben we de bloembakjes, opnieuw gevuld met geraniums, opgehangen. 

 BBQ: 

Onze jaarlijkse bbq is in september op het multifunctionele speelveld gehouden er waren 34 

volwassenen en 5 kinderen aanwezig. 

Het vlees was opnieuw van slager h. van de Beek en wederom van uitstekende kwaliteit. 

Ook is er, door de dames van het bestuur, een kleine bingo gehouden. Door het aantal aanwezige 

leden hebben we met de tenten een aangepaste opstelling gemaakt. De toegezegde sponsoring is 

door de crisis tegengevallen waardoor de bijdrage van de deelnemers op € 10, - per volwassen is 

geweest, mogelijk dat dit een reden is geweest voor het aantal afwezigen.  

Bij het opbouwen en opruimen is steun geweest van de vrijwilligers. 

 Speeltoestellen aan de Klaproosmeen 

Na de aankondiging van de wijkbeheerder dat er nieuwe speeltoestellen in de speeltuin aan de 

Klaproosmeen geplaatst zouden gaan worden hebben we, samen met de Gemeente en de HV 

“Weidewaard”,  voor de bewoners en hun kinderen een bijeenkomst georganiseerd waar zij hun 

keuze van een speeltoestel hebben kunnen bepalen. Ook Sinterklaas met zijn pieten is aanwezig 

geweest. 

 

Vergaderingen/bijeenkomsten 

Er zijn 7 (inclusief de ALV) bestuursvergaderingen gehouden en het oude bestuur is aanwezig 

geweest bij de jaarvergadering van S.H.O.W.. 

Er zijn gezamenlijk met de woonconsulent Omnia Wonen 2 bijeenkomsten geweest, bij de laatste is 

tevens onze begroting en jaarplan 2012 aangeboden. 

De banden met de HV Weidewaard zijn verstevigd na 2 bijeenkomsten. 

De voorzitter en de penningmeester zijn op 7 oktober in Harderwijk bij een bewonerscommissiedag 

aanwezig geweest.  

Er zijn 5 nieuwsbrieven uitgegeven incl. de uitnodiging van de jaarvergadering. 
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Financieel verslag en kascommissie: 

Het financieel verslag ligt ter inzage op de tafels en  is doorgenomen. Doordat er in 2011 drie 

penningmeesters zijn geweest was de klus moeilijker dan voorgaande jaren. We zijn gestart met een 

nieuw programma voor 2012. Dhr. Scheringa vraagt of er voor de schoonmaakdag subsidie is 

aangevraagd, Ronald antwoord dat er in 2011 subsidies aangevraagd en afgewezen zijn. De 

kascontrole heeft inmiddels  plaatsgevonden en de kascommissie heeft de goedkeuring hieraan 

gegeven. Mw.Kamp en Dhr.Gerlofsma  worden bedankt voor de kascontrole en de tijd die jullie 

hebben vrijgemaakt om de controle te doen. 

Ronald vraagt aan de vergadering wie er volgend jaar de kascontrole wil doen? 

De heren G.Timmer en C. Scheringa geven aan dit te willen doen. 

 

Begroting 2012: 

Dhr. Scheringa vraagt waarom in de begroting de contributie-inkomsten lager zijn, we zijn in 2011 

begonnen met het innen van de contributie 2012 en doordat in 2011 de contributie van 2011 en ook al 

een gedeelte van 2012 geïncasseerd is, we zijn maanden bezig om de contributie te innen en voor de 

zekerheid  staan de contributie-inkomsten in 2012 lager. 

 

Rondvraag: 

Dhr Scheringa: blijft er gezocht worden naar opvulling voor het bestuur? 

Antw:  Ja we blijven naar geschikte huurders voor het bestuur zoeken. Het is te doen met 3 personen 

maar het is prettiger als er meer bestuursleden zijn, dan kan  de functie voorzitter/penningmeester uit 

elkaar. Het heeft onze aandacht. 

Dhr. Timmer heeft een vraag omtrent de huurverhoging en het proefproces in Amsterdam waar 

bezwaar gemaakt wordt tegen het gebruiken van privé gegevens voor de huurverhoging en of er 

vanuit de huurdersvereniging contact is naar de SHOW hierover. De SHOW heeft een negatief advies 

gegeven op het voorstel voor huurverhoging door Omnia Wonen, daar volgt nog een gesprek op. 

Herman geeft nog een uitleg over het opleggen van de extra huurverhoging naar de situatie van 

vandaag. 

Dan de vraag wat de activiteiten van de vereniging zijn richting Omnia Wonen omtrent punten zoals 

onderhoud etc., want er zijn klachten over het schilderwerk, vloerisolatie, ouderdom CV-installatie, 

kromme deuren etc. en ook het plaatsen van dubbel glas. 

Bij onze laatste bijeenkomst met de woonconsulent is aangegeven dat er in 2012 niets gepland staat. 

In 2008 is het buitenwerk gedaan en de planning een cyclus van 6 jaar, maar er loopt ook nog een 

energiebesparingproject om de woningen naar label C te brengen. Het bestuur zegt toe om hier 

navraag naar te doen. 

Mw. Visser vraagt of het mogelijk is om te inventariseren wie er een EHBO diploma in de buurt heeft 

en kan reanimeren omdat er in de speeltuin kleine ongelukjes gebeuren. 

Het bestuur geeft aan dat je normaal op vragen al geen reactie krijgt, ook hier is de verwachting van 

reacties erg laag, daarbij moet de geldigheid bijgehouden worden dit wordt erg lastig. Zoveel 

mogelijk bij buren vragen of die mogelijk een diploma hebben zodat je kunt doorverwijzen of 

alarmeren. Dan is er de vraag of er in de buurt een AED aanwezig is, hierop is er discussie of er bij de 

C1000 wel of niet een AED aanwezig is. Helma zal rondvragen bij wie er een AED is zodat deze 

informatie op de site geplaatst kan worden ter informatie. 

 

Hierna bedankt Ronald namens het bestuur de aanwezigen voor hun komst, sluit de vergadering  en 

wenst iedereen een prettige avond. 

 


