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Opening
Voorzitter, Roy Abels, opent de vergadering met de constatering dat er iets
meer mensen aanwezig zijn als vorig jaar (nu 35). De wijkvereniging telt
ongeveer 370 leden dus heel veel mensen niet aanwezig ondanks
persoonlijke uitnodigingen.
Voorstel tot wijzigen van de agenda. De volgorde van de gastsprekers
wordt omgedraaid. (punt 12 en 13) Zijn geen bezwaren tegen.
Vaststellen notulen 2013, worden gepresenteerd middels een PowerPoint
presentatie.De notulen zijn doorgenomen en worden door de ALV
geaccordeerd.
Jaarverslag 2013, secretariaat. Is bij binnenkomst uitgereikt en wordt
mondeling samengevat door secretaris Ronald van der Wal.
Vanuit de zaal komt de vraag waarom een “Triasfeest” het ene jaar “klein”
en het andere jaar “groot”. De secretaris en voorzitter geven aan dat de
voorbereidingsinspanning erg groot is en dat het te maken heeft met de
hoeveelheid beschikbare vrijwilligers.
Verder komt er een vraag over de wijze van communicatie van het
80’s/90’s party in het bowlingcentrum. Dit is kenbaar gemaakt in de
Hoorschelp, Facebook, Twitter, website en er zijn in het winkelcentrum
flyers uitgedeeld. Was veel belangstelling voor feest. De voorzitter, Roy
Abels, geeft nog aan dat er snelheidsbeperkende maatregelen uitgevoerd
gaan worden aan de Tonselsedreef.
In 2013 van 350 naar 370 leden gegaan.
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Aggo in ’t Veld, voor
de punten 4 t/m 7.
Toelichting financieel verslag
Uit de zaal komt de opmerking “geschrokken te zijn” van de terugloop van
de ontvangen subsidies t.o.v. het voorgaande boekjaar. De
penningmeester geeft aan dat de subsidies ongeveer gelijk zijn gebleven
maar dat de gemeente een aantal keren direct aan de leverancier heeft
betaald (oa. bloembakken), waardoor deze bedragen verder niet in onze
“boeken” voorkomen. Verder geeft de voorzitter aan dat het verkrijgen van
overige (niet gemeentelijke) subsidies/giften geen eenvoudige zaak is en
vooral veel inspanningen vereist , maar wel is geprobeerd.
Resultatenrekening 2013
De voorzitter constateerdt dat er geen verdere vragen zijn.
Decharge penningmeester op voorstel van de kascontrolecommissie,
mevr. Bakker en dhr. van den Os t.a.v. het boekjaar 2013.
Begroting 2014
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Extra geld voor permanente oplossing van “groen” op Triasplein en alle
aanvragen voor activiteiten zijn door de Gemeente goedgekeurd.
Tevens is de wijkvereniging met de Gemeente in overleg over de aanleg
van extra sportfaciliteiten. Insteek voor de toekomst van WV3L is een extra
kunstgrasveld. (locatie nog nader te bepalen.
Verder komt er nog een vraag over de integratie van jeugd bij het sporten.
Wordt doorgegeven aan Lenneart vd Vegt de straathoekwerker.
De jaarlijkse bijdrage staat ook voor 2014 op 12 Euro.
Samenstelling kascontrolecommissie 2014
Dhr. Menno Kuiper en mevr. Joke Bakker en reserve dhr. Pieter Huisink.
Mutaties bestuursamenstelling
Aftreden dhr. Hoeven en dhr. Timmermans, echter Martin Timmermans
blijft als vrijwilliger betrokken bij WV3L.
Geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden, dus is er geen aanleiding
tot verkiezing van bestuursleden.
Rondvraag
Vraag over “hangjongeren” bij de Aldi die overlast veroorzaken, in Ermelo
heeft stichting Pinel succes met een Plaza voor jeugd- en jongerenwerk
volgens de vraagstelster. WV3L zal dit onder de aandacht brengen van de
Straathoekwerker en de Gemeente.
Gemeente heeft plan ontwikkeld om op basketbalveld aan Drielandendreef
een plek voor die doelgroep in te richten (Wi-Fi) maar ligt vooralsnog, i.v.m.
gebrek aan interesse en veeleisendheid van de doelgroep, in de “ijskast”.
De wijkagent geeft aan dat meldingen van overlast vooral ook
doorgegeven moeten worden aan de Gemeente.
Om structureel een plek te bieden voor “opvang” van hangjeugd zijn er
vooral veel vrijwilligers nodig. Er zijn initiatieven in omliggende Gemeenten
die door de Kerk zijn geïnitieerd.
De voorzitter trekt de conclusie dat de “hangjeugd” zich niet door ouderen
laat leiden naar de plek waar de “gemeente/overigen” vindt/vinden waar zij
moeten ophouden.
Vanuit de zaal komt nog de vraag of “wij” (de overheid) niet te makkelijk
zijn. Zijn wij niet te tolerant naar jeugd en stellen wij te weinig eisen?
Ook is een van de aanwezigen van mening dat de plek bij het
basketbalveld niet geschikt is omdat dit te dicht bij de A28 is.
Er komt ook een opmerking ten aanzien van het zwerfvuil op de
Musicaldreef. De voorzitter geeft aan dat deze laatste drie opmerkingen
feitelijk zaken zijn waar de WV3L geen invloed op heeft of op kan
uitoefenen.
Tot slot gaat WV3L contact opnemen met de Gemeente ten aanzien van
de wijze van communicatie met omwonenden van de locatie “afgebrande
boerderij”.
De 5 lampen aan de achterzijde sporthal de Bogen (fietsstalling) branden
niet. WV3L neemt contact op met de wijkbeheerder en SnelHerstel.
Pauze
Gastspreker, mevr. Ilse Adam, multifunctionele stadsboerderij.
De wijkagente van Politie mevr. Miranda Nibourg beantwoordt vragen
vanuit de zaal.
Sluiting
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