Verslag van de
Algemene ledenvergadering Vogelbuurt Bewoners Vereniging
Dinsdag 21 april 2009

Algemene vergadering Vogelbuurt Bewoners Vereniging
Secretariaat VBV, Zwaluwlaan 22, 6713 BE, Ede. E-mailadres: gdraaijer@orange.nl

In de grote zaal van buurtcentrum ‘De Kolk’ te Ede, aan de Schaapsweg 7a.
Aantal deelnemende personen: 30
1. Opening met welkom aan bezoekers en sprekers
De voorzitter heet alle leden en belangstellenden welkom.
Na de pauze zullen de heren Zoeteman (Wijkbeheerder) en Berntsen (Opbouwwerker) zich bij ons
voegen.
Voorgesteld wordt om de benoeming van de nieuwe bestuursleden te behandelen na punt 4 van de
agenda, zodat het zittende bestuur nog verantwoording kan afleggen over de financiële en secretariële
zaken van 2008. De vergadering gaat er mee akkoord.
3. Kas en decharge
De kascommissie verklaart dat het financieel overzicht 2008 in orde is bevonden zodat aan het bestuur
decharge kan worden verleend. Een nieuwe kascommissie wordt gekozen bestaande uit:
dhr. vd Bunt,
Zwaluwlaan 6
dhr. vd Heg,
Zwaluwlaan 10
dhr. Blankespoor Zwaluwlaan 4
4. Jaarverslag 2008
De vergadering verklaart zich akkoord met het jaarverslag 2008. Naar aanleiding van het verslag
worden de volgende zaken aan de orde gesteld:
• gevaarlijk trottoir in de bocht van de Schaapsweg
dit zal door het bestuur worden gemeld bij het Meldpunt Wijkbeheer
• jarenlang teleurstellende ervaringen met onderhoud buurt (o.a. hondenpoep)
incidenten dienen te worden gemeld bij het Meldpunt Wijkbeheer telefoon 680660;
stelselmatige achterstanden en gebreken melden bij het Bestuur van de
Vogelbuurtbewonersvereniging, dat zich met de Wijkbeheerder zal inzetten.
• gewelddadige snoei van de esdoorns in de Zwaluwlaan
het hoofd van het groenonderhoud van de gemeente zal de zaak toelichten aan mw. vd. Lugt
• is er ook huurverlaging mogelijk?
dit is een zaak die met Woonstede(= de verhuurder) moet worden opgenomen
2. Bestuurszaken
De Kroonwijk Belangenvereniging heeft besloten zichzelf op te heffen, reden waarom de uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering van de V.B.V. ook expliciet aan de bewoners van de Kroonwijk
is gericht. Zij kunnen desgewenst lid worden van de Vogelbuurtbewonersvereniging.
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Dinsdag 21 april 2009
Wijziging Bestuur Vogelbuurtbewonersvereniging

Het bestuur stelt de onderstaande wijzigingen voor:
Aftredend en niet herkiesbaar:
Cees Teeuw
Te benoemen: Gerard Draaijer als Voorzitter, Jennie Noppers als Secretaris,
Lourens Feenstra als Bestuurslid.
Het voorstel voor de benoeming van bestuursleden wordt door de vergadering goedgekeurd.
De actuele samenstelling van het Bestuur is vanaf nu:
Gerard Draaijer als Voorzitter,
Jennie Noppers als Secretaris,
Margreet van den Berg als Penningmeester
Eef Koolmees als Bestuurslid
Lourens Feenstra als Bestuurslid.
De eerste handeling van de nieuwe voorzitter Gerard Draaijer is het bedanken van de vorige
voorzitter Cees Teeuw voor de inzet en de inspanningen die hij heeft getoond bij het
oprichten en inhoud geven aan de Vereniging. Als waardering biedt het bestuur een fles wijn
en een luisterboek aan.
Ook de voormalige bestuursleden van de Kroonwijk Belangenvereniging worden bedacht met
een flesje wijn.
Pauze met koffie / drankje
6. Wijkbeheer
De heer Paul Zoeteman geeft een toelichting op de stand van zaken met de achterpadenverlichting.
Dit houdt in dat de bewoners met een donker achterpad met elkaar een afspraak kunnen maken om de
situatie te verbeteren. Wijkbeheer geeft daarbij adviezen en vergoedt ook de aanschafkosten van
apparatuur. Aanleg moet door de bewoners zelf gebeuren.
De heer Jos Berntsen vertelt over een enquête die in de buurt gaat plaatsvinden. Daarbij zal
persoonlijk met bewoners worden gesproken over het woon- en leefklimaat in de buurt. Voorlopig
wordt gestart met een klein aantal enquêtes per maand.
7. De leukste activiteiten bedenken, benoemen en bespreken
De aanwezigen zijn in groepjes gaan brainstormen over activiteiten die er georganiseerd kunnen
worden.
Een aantal activiteiten leken zo op elkaar dat ze in onderstaand lijstje zijn samengevoegd.
Het bestuur van de Vogelbuurt Bewoners Vereniging gaat kijken wat haar rol kan zijn bij de
genoemde activiteiten. Daarvoor zijn de resultaten gegroepeerd
Het resultaat was:
praktisch éénmalig:
defibrillator/reanimeren in de kolk en rozenplein organiseren
enquête naar ideeën houden
lief en leed potje(welkom in de buurt) introduceren en organiseren
informatie aan groepen:
Thema- avonden helpen organiseren
Avonden in De Vink organiseren
historische avond geschiedenis van de wijk, van ede

notulenalv09.doc/GDD

2-06-09

2/3

Verslag van de
Algemene ledenvergadering Vogelbuurt Bewoners Vereniging
Dinsdag 21 april 2009
inbraak preventie avond
Bemiddeling:
hulpdienst voor klussen (tuinen, hond uitlaten)
burendienst
klussen voorwerk
eetavond - kookgroepen
activiteiten (kaarten, bingo, sjoelen) bij elkaar thuis
Grote éénmalige activiteiten
barbecue
Buurtfeest
straat voetbaltoernooi
Nordic-walking/fietstocht

In de loop van het jaar zullen we de bewoners informeren over de genoemde punten.

8. Dankwoord en Sluiting
De voorzitter bedankt alle leden voor hun interesse en bijdragen en sluit de vergadering.

Nota Bene:

 Verzoek van de penningmeester:
Gaarne maken wij de leden, die nog geen contributie over 2009
hebben betaald (€ 5,-), erop attent om op korte termijn deze
betaling te regelen. Dit kan op een van de volgende wijzen:
• Overmaken op banknummer 11.72.81.840 t.n.v.
Vogelbuurt Bewoners Vereniging te Ede
• Contant betalen bij de penningmeester Wulplaan 7 te Ede.
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