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Notulen van de algemene jaarvergadering Wijkraad De Naald maandag 16-4-2018: 

 

Welkom en opening van de 30ste vergadering, korte inleiding, vaststellen van de agenda 

Agenda: wordt ongewijzigd goedgekeurd; 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken. 

2. Verslag Algemene jaarvergadering d.d. 19 april 2017: wordt zonder wijzigingen 

goedgekeurd. 

3. Vaststellen Jaarverslag 2017: wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 Wilma loopt het jaarverslag door en licht hier en daar toe. 

 Atlas van Apeldoorn, Stadswandelingen, Verhalentafel, Schoonmaakbeurt/reparatie/Kroontjes op 

de Naald, AED, Vrachtverkeer, Energiezuinig wonen en KEN, Mobuur, Commerciële kamerverhuur, 

Buitenspeeldag, Nieuwsbrief. Tot slot een dankwoord aan alle vrijwilligers buiten het bestuur die 

ook een bloemetje krijgen (Diana, Joke, Bert, Frank, Patrick, Jaap). 

 Er zijn momenteel bijna 600 leden, dit is ongeveer 35 meer dan vorig jaar. Mochten nieuwe leden 

zich aan willen melden, dan kan dat via het secretariaat of via de mail van de Wijkraad De Naald.  

4.  Financiële zaken: Verslag 2017 en budget 2018;  

Verslag kascommissie: De kascontrolecommissie 2017, bestaande uit de heren Heins en van der 

Weijden, leest de volgende verklaring: Afgelopen week hebben wij, dhr. Heins en van der Weijden, 

samen met reserve lid dhr. Mous, als kascommissie de jaarrekening en boekhouding 

gecontroleerd, opgemaakt door de penningmeester Mw. Ans Amptmeijer. De gevoerde 

administratie zag er evenals voorgaande jaren goed verzorgd uit. We hebben wat steekproeven 

genomen onder volledige medewerking van mw. Amptmeijer en geconcludeerd dat de 

penningmeester dit jaar het financieel beheer ten gunste van de vereniging op een goede, 

correcte en verantwoordelijke wijze heeft gevoerd. Als kascommissie adviseren wij de 

ledenvergadering dan ook het bestuur eervol decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 

beleid met dank aan de penningmeester, Mw. Amptmeijer. Dhr. Heins treedt af en de KCC 2017 

zal bestaan uit dhr. v.d. Weiden, dhr. Mous en nieuw reserve lid dhr. Oostink.  

5.  Bestuurszaken:  

Afscheid van Wilma Goppel (Voorzitter), zij treedt af en is niet herkiesbaar;  

Benoeming van Marc Visser (als nieuwe voorzitter), was al waarnemend voorzitter; 

Ans Amptmeijer (Penningmeester); 

Hugo Diddens (Ruimtelijke Ordening); 

Riet Hoetelmans (Openbare Werken); 
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Gerard Pohlmann (PR) 

Afscheid Madelon Swenker (Secretaris), onder voorbehoud Janna van Houten als kandidaat 

secretaris. 

Oud bestuursleden worden heel hartelijk bedankt. Vooral Wilma wordt speciaal in de bloemetjes 

gezet voor haar tomeloze inzet voor haar bestuurswerk voor de wijkraad! Nieuwe bestuursleden 

worden voorgesteld. Ook nogmaals veel dank aan alle vrijwilligers!!!  

 

6.  Presentatie en vaststelling van het Activiteiten Plan 2018.  

Marc doet als nieuwe voorzitter een korte presentatie/toelichting van het ActiviteitenPlan 2018. 

Het ActiviteitenPlan staat vooral in het teken van (ver)binden en veiligheid. 

Voor wat betreft de financiën: Idee voor dit jaar is het geld besteden en onze reserves aan te                     

spreken (en gemeenschapsgeld niet op onze bankrekening laten staan). 

Op 2-10-2018 zal er een avond georganiseerd worden met een oud-inbreker, die onveilge situaties 

kan aangeven op gebied van kans op inbraak. 

Positie van de Wijkraad kan gecheckt worden in officiële documenten die op de website staan.  

Communicatie zal via de website, via Facebook of in de nieuwsbrief gedaan worden.  ActiviteitenPlan 

2018 wordt goedgekeurd. 

 

7.  Rondvraag: 

- Is de school Helicon te koop? Ja, er is echter nog geen bestemming bekend.  

- Ontbreken van geldautomaten. Dit is echter een zaak van de banken en niet van de wijkraad. 

- Afvalpunten Loolaan. Is een punt wat nu met de gemeente wordt besproken. 

- Opmerking dat de Indische buurt prijs stelt op meer contact met andere wijkraden. Ook 

communicatie naar en van de achterban. 

- Toegang tot afvalcontainers op de Koning Lodewijklaan is een knelpunt door de 

verkeerssituatie. 

- Paaltjes op de Gemzen- en Hertenlaan zijn niet meer wit. 

- Opmerking dat Mercatorplein zeer dement-vriendelijk is. 

- Buitenspeeldag dit jaar is op 13-6-2018, de financiën zijn helemaal rond. 
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Na de pauze was er een uitstekend verzorgde presentatie van/over ‘Het Oude Loo’. Een verhaal met 

plaatjes/foto’s over de historie van het oude slot en haar (vorige/oude) bewoners, verzorgd door 

Huub Ummels.  

In de maanden april en mei kan men tot dicht bij het Oude Loo wandelen. De andere maanden van 

het jaar wordt het gebruikt door de Koninklijke familie. 

Deze super interessante presentatie leidde tot veel vragen en commentaar uit de zaal. De discussie 

werd voortgezet tijdens een gezellige borrel na afloop. 
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