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Agenda en vergaderstukken 
Algemene ledenvergadering             

29 september 2016 

 

Verwelkomt u vanaf 19.30 uur van 

harte in buurtcentrum de Kleihorn aan 

de Fultsemaheerd. 

Aanvang van de ALV is om 19.45 uur 

   Agenda 

1. Opening/ vaststelling agenda 

2. Mededelingen vanuit het 

bestuur 

3. Vaststelling verslag ALV maart 

2015 

4. Voortgangsrapportage  

maart -september 2016 

5. Vaststelling concept Missie en 

Visie (werkplan) 

6. Vaststelling begroting 2017 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

 
Ook niet leden zijn van harte welkom! 

De koffie staat klaar. 
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Agendapunt 3 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering Bewonersorganisatie Beijum van 30 maart 2016. 

Aanwezig volgens de presentielijst: 17 leden. 
 
1. Opening, vaststelling geldigheid vergadering. 
De vergadering werd voorgezeten door Rein van der Velde, plaatsvervangend  voorzitter van het 
bestuur van de BOB. Gezien het aantal aanwezige leden is de ALV statutair niet rechtsgeldig. Bij de 
stemming over het wel of niet doorgaan van de vergadering werd unaniem besloten de vergadering 
door te laten gaan. 
 
2.  Agendavaststelling.  
Wijziging punt 11. Bestuurssamenstelling – terugtreden oude bestuur –verkiezing nieuw bestuur. 
Vanuit de ledenvergadering kwamen  2 verzoeken: inlassen pauze om 20.30u en het vooruitschuiven 
van agendapunt  10 en 11.  
Eerste verzoek is gehonoreerd en het tweede verzoek is gezien de voorgaande agendapunten 
,voornamelijk hamerstukken, zijn niet gehonoreerd.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Acht leden hebben zich voor deze ALV afgemeld. 
 
4. Vaststelling verslag ledenvergadering 24 september 2015. 
Het was correcter geweest om de tekst van de ingediende motie rond de kwestie Lentis bij het 
verslag te voegen. Als op of aanmerking werd nog aangegeven dat er geen vermelding is dat het 
bestuur om de veertien dagen vergadert en dat deze vergadering in principe openbaar is. Het verslag 
is hierna vastgesteld. 
 
5. Vaststelling verslag extra ledenvergadering  9 november 2015. 
Geen bijzonderheden. Het verslag is vastgesteld. 
 
6. Vasstelling Inhoudelijk jaar verslag  2015. 
Geen bijzonderheden en is vastgesteld. 
 
7. Vaststelling financieel jaarverslag 2015.  
Geen op- en/of aanmerkingen. De kascommissie heeft zijn bevindingen meegedeeld en 
geconstateerd dat de financiën op orde zijn.  Financieel jaarverslag is goedgekeurd en vastgesteld. 
De bevindingen van de kascommissie zijn voor de vergadering ter inzage beschikbaar.  
 
8. Decharge. 
Na goedkeuring en vaststelling van het financieel jaarverslag 2015 heeft de ledenvergadering het 
bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid en beheer. 
 
9. Voortgangsrapportage voorjaar 2016. 
Geen bijzonderheden en is vastgesteld. 
 
10. Verslag bezinningscommissie: De Bewonersorganisatie anno 2016 
Kort en bondig werd de gang van zaken vanaf 9 november 2015 weergegeven. Van de 5 
commissieleden hebben  vier zich om diverse privé redenen teruggetrokken. In de tussentijd zijn 
twee nieuwe leden bijgekomen. Op initiatief van de bezinningscommissie is een nieuwsbrief 
uitgebracht en een IDEE CAFE georganiseerd. Samen met andere bewonersinitiatieven, met name de 
Sociale Long, wijkorganisaties samenwerken, krachten bundelen en werken aan een breed en 
collectief wijkorganisatie is het speerpunt van de commissie.  
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11. Bestuurssamenstelling – terugtreden oude bestuur – verkiezing nieuw bestuur. 
Naar aanleiding van het verzoek van  de aanwezigen op het IDEE CAFE van 10 maart aan het huidig 
bestuur om nog een half jaar aan te blijven heeft het bestuur samen met de commissie op 15 maart 
een extra overleg gehad. Tijdens dit overleg is het volgende besloten: 
 
Het huidige bestuur heeft in eerste instantie aangegeven op 30 maart af te treden. Mede naar 
aanleiding van het verzoek tijdens het IDEE CAFE en de positieve samenwerking met de 
bezinningscommissie en de ideeën die daaruit zijn voortgekomen hebben twee bestuursleden, 
Naomi Rumaloine en Rein van der Velde, besloten nog een half jaar aan te blijven. Tiemen Wagenaar 
heeft aangegeven na 20 jaar op 30 maart te stoppen als bestuurslid van de BOB.  De leden van de 
bezinningscommissie, Janny Atema, Jovanni Olieberg en Tristan van der Werf hebben verklaard zich 
kandidaat te stellen voor het bestuur. 
 
Het voorstel van het bestuur aan het ALV om de BOB bestuursleden Naomi Rumaloine en Rein van 
der Velde nog een half jaar in functie te laten blijven en de kandidaat bestuursleden Janny Atema, 
Jovanni Olieberg en Tristan van der Werf te benoemen als bestuursleden van de BOB en de opheffing 
van het huidige bezinningscommissie is unaniem door de ALV aangenomen. 
De kandidaat bestuursleden werden tijdens een schriftelijke stemming , waarbij 2 leden bij volmacht 
voor 2 afwezige leden hun stem uitbrachten, werden de kandidaat bestuursleden Janny Atema, 
Jovanni  Olieberg en Tristan van der Werf 
Met 18 stemmen voor en 1 onthouding benoemd als bestuursleden van de BOB. 
Met lovende woorden vanuit de ALV en een bos bloemen en een presentje, is afscheid genomen van 
bestuurslid Tiemen Wagenaar. 
 
12. Geen agendapunten. 
 
13. Rondvraag 
Bij de rondvraag is het voorstel gedaan om de hulp in te roepen van een extern persoon om het 
proces tot samenwerking/bundeling van krachten gestalte te geven en te begeleiden. Dit voorstel 
werd ook al gedaan tijdens het IDEE CAFE van 10 maart j.l. en stond derhalve al op de agenda van het 
bestuur . 
 
14. Sluiting 
Na de vergadering werd onder het genot van een drankje in een prima sfeer nog nagepraat. 
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Agendapunt 4 

 

Voortgangsrapportage BOB april 2016 t/m september 2016 

1. Missie en visie 

- Tijdens de laatste ALV in maart 2016 hebben de leden het bestuur het advies gegeven 

om een externe partij in te schakelen bij het inslaan van een nieuwe weg voor de BOB. 

Dit advies heeft het bestuur ter harte genomen.  

Samen met opbouwwerker Ale Woudstra heeft het bestuur een concept missie en visie 

op papier gezet. Een eventueel samenwerkingsverband met de Sociale Long Beijum is 

hierin ook opgenomen. Enkele leden van de Sociale Long waren eveneens bij de sessies 

aanwezig.  

De BOB en de Sociale Long moeten naar elkaar toe groeien en dat is niet van vandaag of 

morgen te verwezenlijken. Voorlopig blijven beide organisaties autonoom functioneren.  

De missie en visie van de BOB zal tijdens de ALV met de leden worden besproken.  

 

2. Overleg stadsdeel coördinator 

- Op 19 april 2016 heeft het bestuur de stadsdeelcoördinator uitgenodigd voor een 

overleg. Bij het bestuur bestond het gevoel dat de BOB een beetje tussen wal en schip 

belandde als gesprekspartner van de gemeente en ten aanzien van de communicatie 

m.b.t. bewonerszaken/initiatieven in de wijk. Volgens de stadsdeel coördinator is de BOB 

op dit moment nog steeds de 1e gesprekspartner van de gemeente. Dit blijft ook zo, 

tenzij er iets anders voor in de plaats komt.  

- Toekomst: Het college wil graag zoveel mogelijk betrokkenheid van bewoners. 

Initiatieven/bijdragen van bewoners, eventueel ondersteund door het WIJ team en de 

BOB worden toegejuicht. Het blijft belangrijk dat bewoners en gemeente communiceren.  

- Het bestuur heeft ook aan de stadsdeelcoördinator gevraagd hoe hij aankijkt tegen een 

eventuele samenwerking BOB en Sociale Long. Hij ondersteunt het initiatief tot 

samenwerking maar vindt ook dat er niet overhaast te werk gegaan moet worden. 

Voorlopig is er ook vanuit de gemeente geen enkel bezwaar tegen dat de 2 organisaties 

zelfstandig functioneren en daarnaast samenwerken en zaken afstemmen.  

 

3. Vrijwilligersdiner 

- Op 16 juni 2016 heeft een afvaardiging van het bestuur deelgenomen aan het 

vrijwilligersdiner. Dit was een initiatief vanuit het WIJ team om vrijwilligers vanuit allerlei 

geledingen uit de wijk bij elkaar te brengen. Na het nuttigen van een maaltijd werden de 

deelnemers in groepjes van 2 verdeeld en moesten naar aanleiding van enkele stellingen 

met elkaar in gesprek over wat hun drijfveer is om wat voor de wijk te betekenen en hoe 

zij dat vorm willen geven. Na afloop volgde een evaluatie. De deelnemers waren erg 

positief over het verloop van de avond die zeker voor herhaling vatbaar is.  

 

4. Gerrit Krolbruggen 

- De BOB participeert in de klankbordgroep Gerrit Krolbruggen. 

Inmiddels heeft de gemeente samen met Rijkswaterstaat een voorkeursvariant 

opgesteld voor de Gerrit Krolbrug. Deze brug is versleten en moet uiterlijk in 2019 

vervangen worden. Er blijven 2 vaste bruggen voor langzaam verkeer aan weerszijden  
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van de beweegbare brug. Aan de kant van de Ulgersmaweg moet met behulp van een 

fietsonderdoorgang een kruising komen waar langzaam verkeer vanuit de richting 

Korreweg en auto’s elkaar niet tegenkomen. Wordt vervolgd. 

 

5. De Heerdenaanpak 

- Vijf jaar geleden is in Beijum begonnen met de heerdenaanpak wat moet leiden tot een 

verbeterde woonomgeving en woonsituatie, waarbij de inbreng van de bewoners een 

grote rol speelt. Afgelopen periode is er een schouw gehouden in de Atensheerd en in de 

Godekenheerd. Bewoners, gemeente, Wij Beijum en de Huismeesters hebben getracht 

de problemen zo concreet mogelijk in beeld te brengen.  

- De bevindingen tijdens een schouw worden op een rij gezet en besproken tijdens een 

projectgroep vergadering en er wordt bekeken op welke manier deze kunnen worden 

uitgewerkt. De bewoners worden uitgenodigd om tijdens een vervolgbijeenkomst de 

plannen te bekijken en te bespreken.  

 

6. Klimaattop Groningen 

- Een afvaardiging van het bestuur heeft de Klimaat top van de stad Groningen bezocht.  

Tijdens de top presenteerden enkele wijken hun initiatieven ten aanzien van 

energiebesparende maatregelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld door burgers 

geïnitieerde projecten als het gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen en 

zonneboilers.  

 

7. Verhuizing BOB 

- De BOB is per 15 juli verhuisd naar het Wij pand aan de Isebrandtsheerd 96. Het bestuur 

heeft hiertoe besloten omdat de ruimte aan de Ypemaheerd weinig gebruikt werd en er 

na de verhuizing van de MJD en Stip nog maar weinig aanloop was. Ook drukte het zwaar 

op de begroting. Dat geld kan volgens het bestuur op een betere manier gebruikt 

worden.  

- Medio september begint de BOB ook weer met een inloopmoment. Bewoners kunnen op 

de dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur binnenlopen voor problemen, vragen, ideeën, 

projecten, ondersteuning etc. Er is dan een bestuurslid aanwezig.  

 

8. Burendag 

- Op 24 september is het burendag. Dat is een jaarlijks terugkerend feest dat samen met buren 

gevierd wordt. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en 

zich samen inzetten voor hun buurt.  

Douwe Egberts en het Oranjefonds hebben via hun website laten weten dat zij helaas de 

burendag niet meer financieel kunnen ondersteunen. De BOB vindt sociale cohesie, 

betrokkenheid in een buurt/heerd heel belangrijk en wil daar graag een steentje aan 

bijdragen. Het bestuur heeft besloten om per heerd een bedrag van maximaal € 90, - euro 

beschikbaar te stellen om er een geslaagde burendag van de te maken. 

 

9. Activiteiten ondersteuning 

De BOB heeft nog enkele activiteiten gesponsord zoals de Kinderloop voor Hoop en de 

Jongerendag. 
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Agendapunt 5 
                                                  
                                                              Missie en visie 2016 
 
Aanleiding 
 
Dit conceptstuk is opgemaakt in samenwerking met Ale Woudstra, dit naar aanleiding van het advies 
vanuit de leden op de in maart gehouden ALV om externe expertise in te schakelen. 
 
De rol van de formele bewonersorganisaties verandert. Doordat bewoners buiten de formele 
structuur steeds meer zelf initiatieven nemen komt de oorspronkelijk vertegenwoordigende / 
intermediaire rol onder druk te staan. De nieuwe informatie voorzieningen hebben hier een sterke 
invloed op. Bewoners loggen zelf in op de gemeentelijke site, stellen zelf hun vraag of brengen 
ideeën in.  
 
Steeds meer ontstaan er vormen waar bewoners (individueel en / of collectief) het initiatief nemen 
en waar overheden en instellingen dit initiatief faciliteren. Het initiatief van de bewoners / de inhoud 
staat centraal en de vorm volgt. 
‐ De initiatieven vanuit bv. de Sociale Long Beijum zijn een concreet voorbeeld van 

bewonersinitiatieven van onderop / buiten de formele structuur. 

 
Missie 
 
De maatschappelijke veranderingen, de veranderende positie / rol van de Bewonersorganisatie 
Beijum en de nieuwe ontwikkelingen zijn de aanleiding de huidige organisatievorm te herzien en het 
komend half jaar meer aansluiting te zoeken bij de wijk (organisaties) en verbinding te zoeken met 
andere initiatieven. 

Vormgeven en faciliteren van toekomstige ‘bewonersinitiatieven’, waarbij niet uit het oog verloren 
mag worden het verschil tussen de werkelijke, lees formele en sociale structuur. 

‐ De overlegstructuren passen in een bepaald tijdsbeeld. De huidige structuur en de rol van de 
bewonersorganisaties hierbinnen is vastgelegd in een gezamenlijk (bewonersorganisaties en 
gemeente) convenant. Vanuit deze rol heeft de bewonersorganisatie Beijum in het verleden bij 
meerdere onderwerpen een belangrijke rol kunnen spelen.  

 

Visie 

In de huidige praktijk ontstaat een behoefte aan de verdere uitwerking, invulling van de volgende 
punten: 
 
‐ Het goed informeren van en communiceren met de bewoners uit Beijum en andere betrokken 

stakeholders 
‐ Duidelijkheid, openheid en transparantie over de ontwikkelingen / activiteiten 
‐ Een kristallisatiepunt / overzicht van alle activiteiten 
‐ Het versterken van de samenhang, samenwerking en afstemming 
‐ Inspraak wijkbreed 
‐ Verbinden 
‐ Coördineren 
‐ Werkbaar maken 
‐ Verantwoording 
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Uitgangspunten 

Structuur 
 
‐ Het gaat om een beweging van onderop van en door bewoners 
‐ De bewonersinitiatieven zijn  

autonoom /onafhankelijk 
‐ Het gaat om de inzet van de talenten uit de buurt 
‐ Bedenk geen vorm, maar laat het ontstaan 
‐ De inhoud staat centraal 
‐ Verbinding zoeken met andere /alle stakeholders in de buurt (bijvoorbeeld: Sociale Long, BIB, de 

Bron, WIJ team, de gemeente) 
‐ We ontwikkelen samen met anderen. 
‐ De naamgeving van de toekomstige werkwijze staat open 
 
Werkwijze algemeen 
‐ Je moet er plezier aan beleven 
‐ Het gaat om kansen en niet om problemen 
‐ Het gaat om de toekomst en niet om het verleden (de stip op de horizon) 
‐ Het gaat om de dialoog en niet om de discussie / het gelijk  
‐ Dingen uitproberen en fouten kunnen / mogen maken 
 
Ervaring uit het verleden 
‐ Het is van belang om de door de Bewonersorganisatie Beijum opgedane kennis. ervaring en 

contacten uit het verleden vast te houden en in te zetten naar de toekomst (krachten bundelen) 
 

 
  Een werkwijze voor de toekomst 
 
 
Bij het beantwoorden van de vragen naar de toekomstige structuur kunnen de volgende fases 
worden onderscheiden: 
 
De idee fase. 
 Individuele bewoners of een groep bewoners hebben een idee om iets te gaan ondernemen. 
 
De creatieve / ontwerp fase.  
Het idee wordt verder ontwikkeld / ingevuld. Het gaat hierbij zowel om de inhoud als de 
noodzakelijke randvoorwaarden. In deze fase is het van belang om te bekijken wie (bewoners en 
andere stakeholders) je hierbij zou willen betrekken.  
 
De realisatie fase.  
Het plan wordt uitgevoerd / in praktijk gebracht.  
 
De beheer- / onderhoudsfase.  
Bepaalde initiatieven zijn structureel van aard en vragen om organisatie, beheer en onderhoud.  
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Proces van samenwerking 

Bij het proces van samenwerking zoeken zijn de volgende punten een uitgangspunt: 
 
‐ Het gaat om de beweging / energie in de buurt l 
‐ Het ontwikkelen van een koers / richting 

(missie en visie) waar we samen aan kunnen werken die we samen kunnen invullen 
‐ We moeten het samen uitvinden 
‐ Er mogen ook fouten worden gemaakt 
 
‐ Samen aan het werk 
‐ Afstemmingsoverleg /platform 
‐ Samenwerken met andere partijen 

(bewoners en professionals - netwerkorganisatie) 
‐ Aandacht voor allochtone medeburgers 
‐ Evaluatie 
‐ Bijstellen 
‐ Doorontwikkelen 
 
Aandachtpunten: 
 
‐ Gebruik de ervaring vanuit het verleden als een constructief middel maar laat het creatieve 

geesten en nieuwe ontwikkelingen niet blokkeren. 
‐ Voer de dialoog over de toekomst en voorkom een discussie met standpunten 
 
‐ Er moet specifiek aandacht blijven voor wijkbrede (Inspraak) thema’s bijvoorbeeld de Gerrit 

Krolbrug, infrastructuur, woonomgeving, verkeer, riolering enzovoort.  
 

 
 
  
 
 
 
Het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum 
Rein van der Velde 
Naomi Rumaloine 
Janny Atema 
Jovanni Olieberg 
Tristan van der Werf 
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Agendapunt 6 

                                                   Begroting voor het jaar 2017 

Toelichting 

De voor 2017 opgemaakte begroting is nogal afwijkend ten opzichte van de begroting 2016. 

Reden hiervoor is de verhuizing afgelopen juli 2016 naar het WIJ-pand aan de Isebrandtsheerd. 

Door deze verhuizing zijn de overheadkosten die aardig op de begroting drukken komen te vervallen. 

Het betreft hier de: 

 Huur van het BOB kantoor 

 Vervallen leasecontract kopieerapparaat (afkoop t.l.v. boekjaar 2016) 

 Vervallen van overige huisvestingskosten (schoonmaak, gas en stroom, e.d.) 

Een en ander is door het bestuur op de ALV in maart 2016 reeds kenbaar gemaakt. De 

overheadkosten drukten nogal op de begroting en het bestuur was van mening dat dit geld op een 

betere manier besteed kon worden. Het huidige onderkomen heeft voor ons geen financiële 

gevolgen. 

 

Grondslag 

Voor de begroting voor het jaar 2017 is als leidraad en uitgangspunt gebruikt de concept Missie en 

Visie 2016 van de Bewonersorganisatie Beijum zoals door het bestuur is  voorgelegd aan de ALV.  

 

Bij het opmaken van de begroting is uitgegaan van het tot nu toe verstrekte subsidiebedrag ter 

hoogte van € 18.759, - . Het is echter aan de subsidieverstrekker of dit bedrag  voor 2017 ook 

daadwerkelijk wordt toegekend. Het ligt in de lijn der verwachting, gezien de omslag die wij als 

bewonersorganisatie beogen en de (huidige) gemeentelijke visie dat dit geen nadelige invloed/ 

gevolgen heeft op de in te dienen begroting. 

 

Wel is het zo en van groot belang dat de aan de posten toegekende bedragen ook “opgebruikt” 

worden!  Helaas hebben wij dit jaar (voor het eerst) een bedrag van € 1859, - aan ontvangen subsidie 

over het jaar 2015 aan de subsidieverstrekker terug moeten betalen. De aan de verschillende posten 

toegekende bedragen waren niet volledig benut en gebruikt. Erg vervelend, maar geen vervelende 

consequenties voor onze solvabiliteit. Wel vervelend dat opgevoerde bedragen t.b.v. participatie in 

activiteiten in en vanuit de wijk (organisaties) niet geclaimd worden.  

Het bestuur en de penningmeester zullen hier voor 2016/2017 en daarna volgend alerter op zijn. 

 

Wat zijn de veranderingen 

De opgestelde begroting voor het jaar 2017 laat ten aanzien van de categorieën  Communicatie en 

Activering mede door de voorgelegde Missie en Visie op de volgende posten afwijkingen zien. 

Communicatie: 

Wijkblad/ Nieuwsbrief, website: huisvesting 

Activering: 

Werkgroep verkeer,Heerden, wijk-, straat bijeenkomsten,Activiteiten, ontmoeting en sociale cohesie, 

bestuursvergadering, buurtactriviteit, werkplan/overige activiteiten en huisvesting. 

Ter verduidelijking is de begroting 2016 opgenomen in de laatste kolom in het overzicht. 

 

Ter vergadering kan/zal een en ander nader toegelicht worden. 
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Bewonersorganisatie Beijum                        Begroting jaar 2017   

        Communicatie 
 

Kosten € Baten € Saldo € Begroot € 

    
      2016 

 
Wijkblad/nieuwsbrief 3100 0 3100 1000 

Flyers/folders 250   250 790 

 
Website 2090   2090 1610 

Tussentelling 5440 0 5440 3400 

Huisvestingkosten communicatie 300 0 300 2245 

        

 
Totalen 5740 0 5740 5645 

    
      

 

        Activering 
  

Kosten € Baten € Saldo € Begroot € 

    
      2016 

Werkgroep  Groen en Grijs 1360   1360 1360 

Werkgroep  Verkeer 240   240 90 

Heerden-Wijk-, 
straatbijeenkomsten 1625   1625 1150 

Stadsdeeloverleggen 40   40 50 

Activiteiten ontmoeting, 
soc.Cohesie 1600   1600 1200 

Algemene ledenvergadering 350   350 490 

Bestuursvergadering 2270   2270 1885 

Buurtactiviteit 2000   2000 1500 

Werkplan/overige activiteiten 1725   1725 600 

Huisvestingskosten activering 300   300 3275 

     
  

  Totalen 11510   11510 11600 

    
      

 

        

        Algemene kosten 
 

Kosten € Baten € Saldo € Begroot € 

    
      2016 

      

 
Rente en bankkosten 135   135 130 

vrijwilligersvergoeding algemeen 450   450 75 

 
Telefoon, internet 50   50 450 

Overige algemene kosten 150   150 50 

Huisvestingskosten (verzekering) 189   189 183 

 
Onvoorzien 100   100 50 

 

Kopieerkosten 
algemeen 0   0 380 

 
Administratiekosten 335   335 120 

 
Kantoorartikelen 100   100 75 

        

  
Totalen 1509 0 1509 1513 
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Begroting 2017    Inkomsten Kosten € Baten € Saldo € Begroot € 

    
  subsidies verschil 2016 

 
communicatie 5740 6041 -301 6041 

 
activering 11510 11218 292 11218 

 
algem. Kosten/ 1509 1500 9 1500 

  
Totalen 18759 18759 0 18759 

 

 

 

 

 

 

 

Agendapunt 7 

 Rondvraag 

 

 

 

Agendapunt 8 

 Sluiting 

 

 

 

 

 


