Verslag van de jaarvergadering van het Bewonersoverleg Duinoord
op 28 maart 2018, Sweelinckplein 42, 19.30 uur

Aanwezig: Zie presentielijst in het archief van het Bewonersoverleg
___________________________________________________________________________

1. Opening en mededelingen
Ineke Roorda opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen Jaarvergadering 22 maart 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist
Christine Ruha.
3. Jaarverslag 2017
De informatie voor het jaarverslag is voor een groot gedeelte aangeleverd door de actieve
werkgroepen.
Enkele werkgroepen worden uitgelicht.
Ineke geeft aan dat de straatwerkgroepen een bijzondere positie innemen: ze zijn
selfsupporting en hebben leuke initiatieven. Als voorbeeld noemt zij de 2e Schuytstraat waar
enkele bewoners een 55+ bijeenkomst voor de betreffende straat hebben georganiseerd in
het pand van het Bewonersoverleg.
Verkeer: de werkgroep heeft vorig jaar een thema-avond gehouden. De heer Wallis de Vries
die voorzitter van de avond was, is helaas inmiddels overleden.
BIT: is heel belangrijk voor de veiligheid in de wijk. Het project weesfietsen is vorig jaar van
start gegaan. Michiel Riegen meldt dat enkele leden door omroep West zijn gefilmd. Op
YouTube is dit terug te zien: Slag om het IJspaleis deel 3.
Bibliotheek Duinoord: 20 vrijwilligers draaien dit project. De bibliotheek is sinds 1 januari
ook op dinsdagavond geopend.
Groen Duinoord: in de Valeriusstraat zijn de boomspiegels beplant. Ook voor 2018 is hier
subsidie voor aangevraagd.
Veronica Hekking vertelt dat werkgroep Groen een voorlichtingsavond over achtertuinen wil
organiseren. Veel tuinen zijn betegeld. De groep wil stimuleren de tuinen groener te maken.
Een landschapsarchitect zal uitgenodigd worden om inlichtingen te geven.
Lopend Vuurtje: Kitty vertelt dat ’t Vuurtje 18 april verschijnt. Er is veel kopij. Ze vraagt zich
af of er budget is om regelmatiger een Vuurtje met extra pagina’s uit te brengen.
Ester geeft aan dat informatie ook op facebook gezet kan worden. Ze heeft hierover al
contact met Kitty.
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Stadsbeeld: De Maranathakerk is een monument geworden.
Terence meldt dat al jaren een steiger stond in de 2e Schuytstraat. Deze is eindelijk
weggehaald.
Stichting Vrienden van Duinoord: Marcel Tielemans is voorzitter van de Stichting. Hij vertelt
dat deze Stichting jarenlang een slapend bestaan heeft geleid. Besloten is om de
Stichting tot leven te wekken met onder andere als doel als steunorganisatie voor het
Bewonersoverleg te functioneren. Een deel van de financiën wordt aangehouden ten
behoeve van een jaar huur (opzegtermijn) van het Trefcentrum, mocht het Bewonersoverleg
de huur niet langer kunnen financieren. Ook kan er geld worden besteed aan andere
activiteiten. De Open Atelier Route Duinoord krijgt subsidie vanuit de Stichting Vrienden van
Duinoord.
Wil Hoogteijling geeft aan dat zij in het verleden donateur is geweest van de Stichting
Vrienden van Duinoord. Zij vraagt of hier weer actie voor ondernomen zal worden. Marcel
antwoordt dat fondsenwerving een van de punten is waar de Stichting zich weer mee bezig
wil houden.
Vrienden van het Sweelinckplein: het bestuur van het Bewonersoverleg heeft met het
bestuur van de Vrienden van het Sweelinckplein gekeken hoe men elkaar kan ondersteunen,
o.a. voor het in stand houden van het monumentale karakter en het onderhoud van het
groen.
Woonboten: Ineke geeft aan dat overleg is met de gemeente in verband met de renovatie
van de walkanten. De kade heeft veel te verduren gehad met de aanleg van de fietsroute.
Bij de herinrichting van het kruispunt Groot Hertoginnelaan / Conradkade was er twijfel of
dit punt veilig genoeg was. Er zijn direct aanpassingen voorgesteld wat de verkeersveiligheid
ten goede is gekomen.
Sunny Court: Deze werkgroep zal de Gulden Klinker ontvangen. Hiermee kunnen extra
planten en gereedschap worden gekocht. Sunny Court is een actieve werkgroep.
DVC: Onder leiding van een ginds vindt vrijdag 6 april een uitstapje plaats langs
elektriciteitshuisjes beschilderd met graffiti.
Het jaarverslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
4. Financieel verslag 2017
Loek van Noort geeft aan dat de boekhouding iets anders is ingericht waardoor een aantal
posten niet meer helemaal parallel lopen met het voorgaande jaar. Volgend jaar is dit weer
wel het geval.
Baten
In de post inkomsten overige subsidies is de subsidie voor het project herinrichting niet
opgenomen.
De advertentie-inkomsten zijn iets lager dan begroot, omdat een aantal adverteerders is
gestopt. De opbrengsten van het gebruik trefcentrum is hoger dan begroot, omdat een
huisarts vast gebruik maakt van het pand.
Ontvangen gelden is een nieuwe post. Hier staan vooral de eigen bijdrage voor het Walking
Dinner.
Het totaal bedrag inkomsten is ruim € 56.000,-
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Lasten
De kosten van ’t LV’tje zijn iets hoger dan begroot, omdat er nog één factuur betaald is met
het oude, hogere, tarief. Gas/water/elektra is iets lager door het aanbrengen van led
verlichting en de installatie van een TOON thermostaat.
De administratiekosten zijn hoger dan begroot, omdat een telefoon, printer, brandblusser,
printer, inductieplaatje en software voor de computer aangeschaft moesten worden.
Kosten administratieve ondersteuning zaten voorheen bij de bewonersactiviteiten.
Het totaal bedrag uitgaven is circa € 50.000,Voor het project herinrichting is circa € 4.000,- meer uitgegeven dan is ontvangen.
De balans per 31-12-2017 laat een totaal positief resultaat zien van ruim € 16.000,-.Er is dus
sprake van een gezonde financiële situatie.
5. Verslag kascommissie
Marcel Tielemans en Paul Wit hebben de boeken gecontroleerd. Marcel vertelt dat de
balans is gecontroleerd, de bankrekeningen van het begin en het eind van het jaar zijn
bekeken, samen met de jaarrekening. Alles klopte. Het geeft een getrouw beeld van de
vermogenspositie van het Bewonersoverleg Duinoord.
Er zijn steekproeven uit de administratie gedaan. Ook hier zijn geen onregelmatigheden
gevonden. Daarom wil de kascommissie de aanbeveling aan de vergadering doen om het
bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.
Dit gebeurt onder handgeklap.
4. Begroting 2018
Loek geeft aan dat hij een begroting heeft gemaakt met een tekort.
De baten komen uit op € 52.220.
Bij de lasten zijn de kosten van ’t Lopend Vuurtje begroot op twee keer per jaar een dikker
nummer. Naar aanleiding van de vraag van Kitty Bos geeft Loek aan dat het mogelijk is drie
keer per jaar een dikker nummer uit te brengen.
De huurlasten zijn iets hoger vanwege de jaarlijkse verhoging.
De kosten van de administratieve ondersteuning zijn iets hoger omdat de administratieve
medewerkster voor meer uren is ingehuurd.
Totale lasten bedragen € 53.280,-. Hiermee wordt circa € 1000,- op het eigen vermogen
ingeteerd.
De vergadering geeft de penningmeester goedkeuring van deze begroting.
Ineke bedankt Loek voor zijn werk en zijn goede uitleg.
6. Jaarplan 2018
Enige tijd geleden is tijdens een bewonersbijeenkomst aangegeven dat men meer
initiatieven op het gebied van Duurzaamheid zou verwelkomen.
Het bestuur heeft al in 2017 het nodige ondernomen om een werkgroep duurzaamheid van
de grond te krijgen. 2018 wordt het jaar van Duurzaam Duinoord -een verzamel- naam voor
veel initiatieven (zie website).
Op het gebied van collectieve inkoop of gezamenlijk inwinnen van informatie zijn Gijs-Jan
Bornebroek en Bram v.d. Heijden de trekkers. Andere vrijwilligers houden zich bezig met de
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Duurzame Markt of het Repaircafé. We kunnen dit soort projecten alleen van de grond
krijgen met voldoende hulp. Ineke roept de aanwezigen dan ook op om zich aan te melden.
Overigens, diverse werkgroepen kunnen meer vrijwilligers gebruiken!
7. Aandacht voor onze vrijwilligers: Duinoord wisseltrofee
Ineke geeft aan dat Gerbrand van den Ban helaas niet aanwezig is. Ze had hem graag
bedankt voor zijn inzet voor het Bewonersoverleg, onder andere het beheer van de website.
Hij zal actief blijven voor de Stichting Vrienden van Duinoord.
Gerard Lucius reikt de jaarlijkse wisseltrofee uit. Deze is al door diverse werkgroepen
ontvangen. Dit jaar wordt de trofee uitgereikt aan de werkgroep Verkeer.
De groep houdt zich onder andere bezig met het betaald parkeren, veiligheid van
kruispunten en straten en de Noord Westelijke Hoofdroute.
De aanwezige leden krijgen een bos bloemen uitgereikt.
Ineke geeft aan dat Fonds 1818 200 jaar bestaat. Daarom heeft het Fonds een actie gestart:
“verrijk je wijk”. Op 9 april kunnen bewoners in Muzee ideeën opdoen en informatie krijgen
over de wijze van aanvragen van een subsidie.
Als laatste meldt Ineke dat Stefan van Tol en Dick Valentijn aansluitend aan de vergadering
een presentatie zullen geven.
8. Rondvraag
Michiel deelt mee dat het BIT team contact heeft gehad met de brandweer Haaglanden.
Hieruit is voortgekomen dat op donderdag 24 mei 19.00 uur in het trefcentrum een
voorlichtingsavond zal worden gehouden voor alle wijkbewoners.
Duurzaam Den Haag organiseert op 7 april een ont-tegelavond in het Statenkwartier.
9. Sluiting
Ineke sluit de vergadering om 20.30 uur.

Verslag jaarvergadering Duinoord, 28 maart 2018

4

