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Algemene Leden Vergadering (ALV) Wijkvereniging Merenwijk d.d. 22 februari 2021 
 

Aanwezige bestuursleden Judith Bierens, Marjolein Cancrinus, Hansje Huson,  
Stefan van Westering en Christiaan de Witt 

Voorzitter Akke Timmermans 

Aanwezige leden Maja Bokma-de Boer, Wim Guiking, Wilma de Kluijver, 
Hans Konstapel, Wilna Lubbers, Thom Luijben, Rianne Peeters, 
Iris van Rijn, Hans Schuurmans en Peterlien Soels 

Afwezige leden (m.k.) Ant Brandenburg en Ckees van Oijen 

Notulen Elvera Spierenburg 

 
 
 
1. Opening en goedkeuring agenda 
Akke opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere 
Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Merenwijk (WV-MW). Bijzonder in de zin van dat een 
persoonlijke ontmoeting helaas niet tot de mogelijkheden behoort en het bestuur derhalve de keuze heeft 
moeten maken om via een online meeting aan de leden verantwoording af te leggen over het gevoerde 
(financiële) beleid in 2020. 
Er zijn geen reacties ontvangen op de agenda. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Notulen ALV d.d. 27 januari 2020 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en leiden ook inhoudelijk niet tot vragen of opmerkingen. 
 
3.  Jaarverslag 2020 bestuur en rekening en verantwoording 2020 
Jaarverslag 2020: 
In het jaaroverzicht van de voorzitter wordt teruggeblikt op de belangrijkste thema's in 2020, zowel binnen het 
bestuur als binnen de diverse werkgroepen. Op het jaaroverzicht zijn geen reacties ontvangen; dit document is 
terug te vinden op de website van de Wijkvereniging.  
Komend jaar staat vooral in het teken van het 50-jarig jubileum van de wijk. Andere zaken die voor 2021 op de 
rol staan zijn de ontwikkelingen rondom de Kopermolen-Centrum, Ring-Noord en huisvesting voor ouderen. 
Ook is de Wijkvereniging verzocht met het Gezondheidscentrum mee te denken over de Merenwijk als vitale 
wijk. De Wijkvereniging doet dit alles in samenwerking met de werkgroepen en probeert de werkgroepen 
waar mogelijk daarin te faciliteren.  
 
Rekening en verantwoording 2020: 
Aan de orde zijn de volgende documenten: financiële verantwoording 2020, budgetaanvragen 2020/2021 en 
financieel jaaroverzicht 2020/begroting 2021. Al deze documenten zijn op de website terug te vinden. 
Christiaan loopt ter vergadering het financiële jaaroverzicht 2020/begroting 2021 door en licht een aantal 
posten kort toe. In 2020 is mede door de coronacrisis het door de gemeente toegekende budget niet geheel 
besteed. De gemeente is akkoord gegaan met behoud van deze gelden ten behoeve van de jubileumviering. 
Zoals uit de begroting blijkt is voor het jubileum een bedrag ad € 7.000,-- gereserveerd.  
Er worden enkele toelichtende vragen gesteld; deze worden naar behoren door het bestuur beantwoord. 
Onder meer wordt stilgestaan bij de post sofa bank. Judith licht het concept social sofa bank kort toe. De 
aanschaf van deze bank is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van het WOZ-fonds. Het betreft een 
betonnen bank dat beplakt zal worden met mozaïek steentjes. Onder de wijkbewoners is een prijsvraag 
uitgezet voor een ontwerp. Het idee is een aantal ontwerpen op de bank aan te brengen. De locatie voor de 
bank is nog niet bepaald. Dit zal in overleg met de gemeente en de wijkbewoners plaatsvinden. 
 
4.  Verslag Kascommissie 2020 
5.  Decharge verlening bestuur over 2020 door ALV 
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In 2020 bestond de Kascommissie uit de heer T. van den Besselaar en mevrouw E. van der Voort. De  
Kascommissie heeft de administratie bekeken en vastgesteld dat de administratie en bankrekening van de 
Wijkvereniging Merenwijk een getrouwe afspiegeling zijn van het financiële gebeuren en de kaspositie van de 
wijkvereniging. Ook is vastgesteld dat de wijkvereniging zich financieel voorbereid heeft op de 
jubileumviering. In het verlengde van voormelde bevindingen stelt de Kascommissie voor het bestuur en 
penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2020. De leden geven goedkeuring aan dit 
voorstel. Akke dankt de heer Van den Besselaar en mevrouw Van der Voort voor hun inzet in de Kascommissie. 
Tevens bedankt zij Marjolein voor haar financiële ondersteuning aan het bestuur.  
 
6.  Verkiezing Kascommissie 2021 
Zowel de heer T. van den Besselaar als mevrouw E. van der Voort stellen zich opnieuw verkiesbaar voor de 
Kascommissie 2021. De leden stemmen unaniem in met de herbenoeming van beide leden.  
 
7. Bestuursverkiezing 
Jannie Cambier heeft besloten met ingang van 9 november 2020 haar lidmaatschap als bestuurslid van de 
Wijkvereniging te beëindigen. Het bestuur dankt Jannie voor haar inzet en de fijne samenwerking.  
 
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 
Akke Timmermans-Kuiken (algemeen), voorzitter; 
Judith Bierens (Zijlwijk-Noord), lid. 
 
De volgende bestuursleden komen in aanmerking voor een herbenoeming. Zij hebben zich allen herkiesbaar 
gesteld: 
Christiaan de Witt (Zijlwijk-Zuid), penningmeester; 
Hansje Huson (Zijlwijk-Noord), lid; 
Marjolein Cancrinus (Zijlwijk-Zuid), lid; 
Het voorstel ligt voor om deze bestuursleden te herbenoemen. Hiertoe wordt unaniem besloten.  
 
In de loop van 2020 heeft Stefan van Westering (D.H.R.) zich beschikbaar gesteld voor een bestuurszetel. 
Het voorstel ligt voor om Stefan tot bestuurslid te benoemen. De leden stemmen unaniem in met dit voorstel.   
 
Akke sluit dit agendapunt af met een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. In dit kader meldt zij dat 
haar eigen tweede bestuurstermijn eind 2021 afloopt en zij niet voor herbenoeming in aanmerking komt. Het  
bestuur is derhalve ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Geïnteresseerden voor een bestuurszetel of de 
voorzittersfunctie kunnen zich aanmelden via voorzitter@wv-merenwijk.nl.  
 
8. Jubileumplannen 50 jaar Merenwijk 
In 2021 is het 50 jaar geleden dat de bouw van de Merenwijk van start ging. Een mooi moment voor een 
jubileumviering, waarbij het wij-gevoel in de wijk weer eens versterkt kan worden en de wijk in de spotlights 
gezet kan worden. In het vergaderdocument "jubileumviering Merenwijk 50 jaar" valt terug te lezen welke 
initiatieven er inmiddels al in gang zijn gezet. Het idee is ook alle jaarlijkse evenementen, zoals Summerzijl, 
Burendag en het interculturele feest in het teken van het jubileum te zetten. Wie nog ideeën heeft of bij een 
van de initiatieven wil aanhaken, kan zich aanmelden via 50-jaar@wv-merenwijk.nl.  
 
9. Rondvraag en sluiting 
Gevraagd wordt wanneer de volgende opruimochtend gepland staat. Marjolein antwoordt dat de werkgroep 
zwerfvuil op 20 maart a.s. deelneemt aan de Landelijk Opschoondag. Daarnaast is er de actie Schone 
Slaaghwijk, die elke eerste woensdagmiddag (14.30 uur) plaatsvindt en start vanuit Op Eigen Wieken. Deze 
actie is een combinatie van bewoners, jongeren en wijkinitiatieven. 
 

Akke sluit hierop om 20.30 uur de meeting en dankt iedereen voor zijn/haar deelname en inbreng. Het 
bestuur hoopt de leden van de Wijkvereniging volgend jaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. 
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