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Jaarverslag secretariaat 2010
Met ingang van dit jaar zal het jaarverslag secretariaat per kalenderjaar lopen. Hierdoor zal dit secretarieel verslag
het verslag van 2009/2010 gedeeltelijk overlappen.
Het bestuur:
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

De overige bestuursleden zijn:

dhr. Jac Raaijmakers, voorzitter
dhr. Lex Schuijl, vice-voorzitter en PR verantwoordelijke
dhr. Laurens Nieuwenhuizen, penningmeester
mevr. Marjolein Willemsen, secretaris
mevr. René van Herwaarden, 2de secretaris
dhr. Douwe Hoeven, algemeen bestuurslid en webmaster
mevr. Inge de Haan-Bennebroek, algemeen bestuurslid

Vacature bestuur
Dit jaar is de penningmeester, dhr Laurens Nieuwenhuizen, aftredend en niet herkiesbaar.
Oproep: zonder penningmeester kan de wijkvereniging niet functioneren! Daarom doen wij een dringend beroep
op onze leden om zich aan te melden voor deze functie.
De infrastructuur
De bouw van de fietsbrug en de renovatie van het zeepad gaat nog even duren. Er is wederom bezwaar ingediend
tegen het bestemmingsplan. De officiële procedure zal eerst moeten worden gevolgd voordat men met de aanleg
en de renovatie kan beginnen. De verwachting is dat dit medio 2011 start.
Na veelvuldig overleg met de gemeente is er eindelijk een stadsbus, lijn 3. Deze busdienst is in maart 2010 van
start gegaan. Op woensdag 7 april is de officiële ingebruikname gevierd. Namens de wijkvereniging zijn de
voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris hierbij aanwezig geweest. De busdienst rijdt een jaar op proef. Na dit
jaar zal worden bekeken of de busdienst rendabel is. In ‘de Hoorschelp’ heeft de redactie een oproep geplaatst om
vooral gebruik te maken van de bus.
Periodiek overleg
In het periodiek overleg (PPO) zijn ook dit jaar verschillende punten behandeld die op dit moment in de wijk en bij
haar bewoners spelen. Deze gesprekken zijn zeer vruchtbaar gebleken. De afrastering van de Triasgracht is één
van die punten die dankzij de wijkvereniging in behandeling is genomen. Helaas laat de uitvoering nog op zich
wachten. Mede door het PPO wordt er echt naar ons geluisterd door de gemeente en speelt de vereniging mede
een rol in de besluitvorming rond onze wijk. Regelmatig wordt door de voorzitter in wijkblad ‘de Hoorschelp’ verslag
gedaan van dit overleg.
Subsidie
In 2010 hebben wij weer subsidie mogen ontvangen van de Gemeente Harderwijk.
Vrijwilligers
Voor het eerst in haar bestaan heeft de wijkvereniging een stagiaire gehad. Een leerlinge van het VMBO heeft bij
ons haar maatschappelijke stage doorlopen.
Ook in 2010 heeft de wijkvereniging voor alle vrijwilligers in januari een Nieuwjaarsborrel georganiseerd als dank
voor hun inzet. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft de wijkvereniging weer de Vrijwilliger van het Jaar
gekozen. De ‘Vrijwilliger van het jaar 2009’ is Esther Opstal. Totaal heeft de wijkvereniging nu 22 vrijwilligers.
Ook ‘de Hoorschelp’ wordt bezorgd door enthousiaste vrijwilligers. Zij zetten zich 4x per jaar in om het wijkorgaan
weer op tijd in uw brievenbus te stoppen. Harderhout II groeit gestaag. De wijkvereniging kan altijd nieuwe
bezorgers gebruiken.
Werkgroepen

 Werkgroep activiteiten In het jaar 2010 heeft de wijkvereniging verschillende activiteiten georganiseerd. Het
hoogtepunt was het Triasfeest. Ook dit keer was het weer heel succesvol. Ook de Pietenpolonaise in
november was een groot succes. 1117 kinderen liepen geschminkt en/of verkleed in optocht door het centrum
en het winkelcentrum van de wijk. Op verschillende manieren geven wij bekendheid aan onze activiteiten. Alle
basisscholen hebben hun medewerking toegezegd bij de verspreiding van de informatie over onze activiteiten
door de flyer op te nemen in hun nieuwsbrief. Dit scheelt de wijkvereniging geld. Wij verwachten dat deze
medewerking ervoor zorgt dat er steeds meer kinderen meedoen aan onze activiteiten.
In het kader van NL Doet hebben wij in samenwerking met Grand Café Alleman weer een bingoavond voor
bewoners met aangeboren of verworven hersenletsel georganiseerd. Net als vorig jaar zat Grand Café Alleman
bomvol. Alle prijzen waren gesponsord door middenstanders uit de binnenstad van Harderwijk en een aantal
middenstanders uit ons nieuwe winkelcentrum. Onze dank hiervoor is groot. De sponsoren zijn opgenomen in
de laatste uitgave van de Hoorschelp.
 Wijkboekje ‘De Hoorschelp’
De Hoorschelp is een echt wijkboekje geworden met adverteerders en redactionele stukken. Zoals al was
voorspeld is het aantal wijkboekjes dit seizoen gestegen tot 3300. Hierbij zal het niet blijven. Komende tijd
zullen in Harderhout II nog ongeveer 100 woningen worden opgeleverd. Het bestuur ziet ‘de Hoorschelp’ als
een belangrijk middel voor PR en informatie.
 Redactie De Hoorschelp
De werkgroep Redactie bestaat uit Lex Schuijl en Inge de Haan - Bennebroek. Het wijkboekje wordt mede
betaald uit sponsorgelden. Deze sponsoren zijn binnen gehaald door onze vice-voorzitter dhr. Lex Schuijl. Hij
heeft, samen met Inge de Haan - Bennebroek, weer veel werk verzet om het wijkboekje de uitstraling te geven
die het nu heeft.
Winkelcentrum en winkeliersvereniging
Het nieuwe winkelcentrum heeft ons geen windeieren gelegd. Bijna alle winkeliers hebben ons op één of andere
manier gesponsord bij onze activiteiten. Voor de Bingo voor mensen met aangeboren of verworven hersenletsel en
het Triasfeest hebben de winkeliers ruimhartig prijzen beschikbaar gesteld. De werkgroep die op aandringen van
de wijkvereniging was gevormd heeft er mede voor gezorgd dat het Triasplein en Triasgracht zijn aangekleed met
prachtige beplanting.
Marjolein Willemsen
Secretaris

