Jaarverslag 2016 bestuur Wijkvereniging Vlietpoort
In dit jaarverslag geeft het bestuur van de vereniging rekenschap van het gevoerde beleid. Allereerst komt
de vereniging zelf aan bod, inclusief de financiën, vervolgens staan we stil bij de georganiseerde
activiteiten en de onderwerpen waar het bestuur mee bezig is geweest.

De Vereniging
Net als 2015 is ook 2016 een uitstekend jaar geweest voor de vereniging. Hadden we aan het begin van
2015 47 leden, aan het einde van 2016 was het aantal leden gestegen tot 51 met slechts enkele
achterstallige betalers. De ALV op 23 maart trok maar liefst 28 leden .
Het bestuur heeft dit jaar 5 nieuwsbrieven verstuurd. Alle nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de
website. Dat was er weer een minder dan het jaar daarvoor. De bestuursagenda wordt steeds rustiger.
Tijdens de ALV zullen we stilstaan bij het terugtreden van Marcella Bonestroo. Het bestuur (en wij
allemaal) zijn haar veel dank verschuldigd voor haar waardevolle inbreng gedurende zes jaar. Het bestuur
bestaat momenteel uit drie leden: Hein Griffioen is voorzitter, Ineke Tunderman vervult de rol van
secretaris/penningmeester en Liesbeth Cramer. Zowel Ineke als Liesbeth hebben echter te kennen
gegeven het bestuur te willen verlaten. We zijn dus dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

De financiën
We hebben het jaar 2016 afgesloten met een positief saldo van € 325. Daar is het verder toegenomen
aantal leden debet aan. De reserve is inmiddels opgelopen naar € 1490.

De activiteiten
De zomerborrel was als van ouds geslaagd. Het blijft een leuke manier om elkaar als buren informeel te
treffen onder het genot van een hapje en een drankje.
Het ontsteken van de kaarsjes in de kerstboom was weer een groot succes. We hebben weer geluisterd
naar kerstliederen. Uiteraard was er Glühwein en drinken voor de kinderen.

Diverse onderwerpen
Onderwerpen die het bestuur bezighielden en waarover met regelmaat is gerapporteerd in de
nieuwsbrieven zijn:

-

Uitbreiding betaald parkeren
App-groepen Vlietpoort
Voortgang Combibad
Groot onderhoud Voorschoterweg
Biebkastje
Kruising met Voorschoterweg
Plantenbakken aan de haven
Gezamenlijke inkoop

Vooruitblik op het jaar 2017
Tot slot geven we een vooruitblik op het jaar 2017, langs dezelfde lijn: vereniging, financiën en beleid.

De Vereniging
Het streven blijft om als bestuur goed aan te sluiten bij de behoeften van de bewoners. De wijkvereniging
is tenslotte van de bewoners! We hopen dat steeds meer bewoners lid willen worden en willen
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deelnemen aan de activiteiten. Er zijn inmiddels 31 bewoners aangesloten bij de Whatsapp-groep
Vlietpoort Calamiteiten. Dat zouden er nog wel wat meer mogen worden. Meldt je aan bij Liesbeth, door
een app te sturen naar haar nummer: 06 411 056 38. Deze groep is bedoeld voor berichten die gaan over
de veiligheid van bewoners of de wijk. De besloten Facebook-groep Vlietpoort heeft nog steeds 24 leden.
Dat is een manier om sneller dan via de nieuwsbrieven met elkaar in contact te komen over zaken die ons
allemaal aangaan. Van harte aanbevolen!

De financiën
Het bestuur heeft er nu toch voor gekozen om de contributie nog verder te verlagen. De reservepositie is
op dit moment voldoende om de kosten van een jaar exploitatie te dekken.

Beleid en visie 2017
Als bestuur hopen we het lopende beleid voort te kunnen zetten. Naar verwachting gaat de
gemeenteraad in april een besluit nemen over de nieuwbouw van de schaatshal.
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