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Algemene ledenvergadering 25 maart 2014: 

1. Opening. 

Opnieuw opent de voorzitter Jimmy Vreden de vergadering. Afmelding ontvangen van 
mevr. F.  Smulders (kascontrolelid). 

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 21 maart 2013 

De notulen worden goedgekeurd en getekend door de voorzitter en de secretaris. 

3. Jaarverslag secretariaat 2013. 

Er zijn geen vragen vanuit de zaal over het verslag.  
Aanvullingen secretaris:  Zoals in het verslag staat wordt een deel van het werk voor de 
BBK uit handen genomen door de werkgroep leefbaarheid Claudine Hebeisen, die het 
groen in de wijk doet en Folkert van Delft die de verlichting in de gaten houdt en de infokast 
beheert. Als nieuwe hulp bij de WGL heeft Fransje Smulders van no. 217 zich opgegeven. 
Claudine en Fransje houden zich voornamelijk bezig met groen en de leefomgeving. BBK 
zou graag nog iemand erbij hebben die regelmatig in Kelbergen rondloopt en bijvoorbeeld 
de bestrating, volle prullenbakken, zwerfvuil etc. in de gaten houdt en dat doorgeeft aan 
meldpunt klachten of aan BBK. 
 
Op 11 maart is er een gesprek geweest op het Stadsdeelkantoor met afdeling Beheer om 
te komen tot een betere communicatie. Het laatste gesprek/schouw met de wijkopzichter 
was 4 december 2012. Toegezegd is dat 1 tot 2 x per jaar een overleg zal zijn met een 
schouw. 
 
Mevr. D. Mensen no. 185 geeft zich op om mee te helpen in de werkgroep. 
 
De secretaris zegt, dat op internet is gezien dat bewoners een geveltuin kunnen 
aanvragen. De aanleg van een geveltuin – zonder beplanting - wordt door het Stadsdeel 
gratis uitgevoerd. Stukken/aanvraagformulier wordt overhandigd aan mevr. M. Bier. 
 
Over de informatieavonden van Rijkswaterstaat zegt de voorzitter dat deze avonden druk 
zijn bezocht. Hij heeft RWS gewezen op de stammen en takken die over de voetpaden 
lagen en heeft hen gevraagd die snel te verwijderen rekening houdend met veiligheid. Als 
de werkzaamheden beginnen komt er een aanspreekpunt in Kelbergen. Het is onduidelijk 
van wie de containers en buizen zijn die naar Kelbergen 187 liggen. Marcel Floor van RWS 
weet hier niets van. 

 

4. Financieel verslag penningmeester. 

De heer F. van Gelder merkt op dat er geen jaartal staat boven het overzicht en vraagt wat 
BBK 35 betekent. De penningmeester zegt dat dit het feest is t.g.v. 35 jarig bestaan BBK. 

Ter verduidelijking deelt de secretaris overzichten uit  aan aanwezigen van uitgaven en 
kosten voor het feest. 

 

 

 



 

 

 

 

Ingaande op de eerder gestelde vraag van mevr. F. van Gelder zegt de penningmeester, 
dat Eigen Haard heeft toegezegd, dat het bedrag dat BBK heeft uitgegeven aan de kosten 
voor het feest beschikbaar komen uit het “potje” dat nog bij Eigen Haard staat. 

verslag kascontrolecommissie: de kascontrolecommissie mevr. H. van Gelderen en mevr. 
F. Smulders hebben de boeken gecontroleerd, in orde bevonden en hiervoor getekend.                                           

verkiezing nieuwe kascontrolecommissie: dezelfde leden hebben zich beschikbaar gesteld  
voor de volgende kascontrole. Dhr. E. Poll geeft zicht op als reserve. 
 
 

5. Bestuursverkiezing                              Jimmy Vreden 

                                                                  Nel Wiersma                

      Kees Gelok              

      Edo Poll            (niet verkiesbaar) 

      Edwin Suares 

 
Edo Poll legt zijn taak als bestuurslid neer. Jimmy bedankt hem voor zijn inzet. 
Behalve Rico Servinus (Kelbergen 204) zijn geen nieuwe bestuursleden gemeld. De zaal 
gaat akkoord met Rico als bestuurslid. Jimmy heet Rico welkom in het bestuur. 
 
De niet aftredende bestuursleden worden herkozen. 

 

6. Rondvraag  
 

 Volgens F. van Gelder komen op alle prullenbakken deksels. 

 Mevr. H. van Gelderen vraagt BBK een keer in de bewonersbrief te zetten dat de 
straat niet bij het gehuurde hoort, maar openbare ruimte is. 

 Dhr. Del Sante vraagt of campers en bedrijfsmatige auto’s in de parkeerkuil mogen 
staan. Dat mag indien de auto’s een kenteken hebben. BBK adviseert om auto’s 
zonder kenteken te melden bij Handhaving van het Stadsdeel 14020. 

 D. Mensen vraagt naar de onderhoud van een geveltuin na verhuizing van 
bewoners. Zij gaat praten met bewoner (koper) en indien deze de tuin niet wil 
onderhouden zal zij dat doen. BBK zegt dat zij anders dit kan melden bij Beheer van 
het Stadsdeel. BBK zal dit onderwerp plaatsen als overlegpunt bij het volgende 
gesprek met Beheer. 

 

7. Sluiting 
 
Jimmy dankt de werkgroep leefbaarheid, Claudine Hebeisen en Folkert van Delft alsmede 
de bewoners die de verzorging van de plantenbakken op zich hebben genomen voor hun 
inzet en hoopt dat zij dit lang blijven doen. 

 
Notulist:  Nel Wiersma, secretaris. 

 
 
 
 
 

 


