Notulen jaarvergadering ‘t Genseler
Datum:
Tijd:
Aanwezig
bestuur:
Afwezig:
(MK)
Aanwezig
bewoners:

15 April 2013
20.00-21.30 uur
Jeroen Boom (JB), Patrick Mens (PM), Annemarie Vaanholt (AV). Tonnie Klein Hemmink (TKH), Louis
Mulder (LM)
Carolien Witte (CL), Martin Wijnen (MW), Herman Lok (HL)
11 x

No.

Onderwerp
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Opening:
o Voorzitter Jeroen Boom opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige
buurtbewoners.
o Er gaat een presentielijst rondt voor de registratie van de aanwezigen.
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Jaarverslag secretaris:
Notulen jaarverslag 2012
o Notulen van de jaarvergadering 2012 zijn niet beschikbaar. Door
bestuurswisselingen zijn deze niet gemaakt.
Wijkactiviteiten 2012:
o De wijkactiviteiten van 2012 bestonden uit een Volleybaltoernooi, een
Halloween avond, oudejaarsborrel, en het organiseren van een schaats dag op
de vijver met koek en zopie. Op al deze activiteiten is positieve feedback
ontvangen en staan, als de omstandigheden het toelaten, wederom voor
komend jaar op het programma.
Samenstellig bestuur:
o De voorzitter geeft een uiteenzetting van de samenstelling van het huidige
bestuur. Voorzitter: Jeroen Boom, Secretaris: Louis Mulder. Bestuursleden:
Carolien Witte, Annemarie Vaanholt, Patrick Mens en Tonniek Klein Hemmink.
De vacature penningmeester is inmiddels ingevuld. Herman Lok, bewoner
Waalstraat, zal de taak overnemen van Martin Wijnen.
Onderhoud van de wijk:
o TK: Dit voorjaar is op verzoek van wijkraad het snoeien van de begroeiing van
de retentievijvers uitgevoerd. Er zijn nu zichtlijnen gecreëerd.
o Wijkschouw jaarlijks is niet meer van toepassing. Nieuw beleid is nu dat op
aangeven van bewoners onderhoud of reparatie wordt uitgevoerd aan straat en
trottoirs. Bewoners kunnen via een App of gemeentesite onvolkomenheden
doorgeven.
o Er is een verzoek ingediend voor het aanbrengen van een spoor hek ter hoogte
van de wateronderdoorgang. Er zijn in de afgelopen periode diverse onveilige
situaties waargenomen zoals spelende kinderen langs het spoor. Het plaaltsen
van het hek is ingediend bij de beheerder
o Maaien: Komend jaar wordt bezuinigd op maaien. Speelveld en grasranden
langs huizen wordt 26x per jaar gemaaid. Het overige 2x per jaar waarbij het
gras wordt afgevoerd.
o Er wordt in overweging genomen om borden te plaatsen lang de vijver met het
verzoek om Ganzen niet te voeren
o Dick Kissing: Er is een afspraak met de aannemer die drainage in het speelveld
heeft aangelegd voor het doorspoelen van de drainage. Contact opnemen!
Buurtbonnen: Max €624 per jaar
o Er zijn 4 buurtbonnen ingediend. Aanschaf van tent, kabelhaspels, bouwen van
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WS en aanschaf AED (is afgewezen)
Jaarverslag Penningmeester:
Fin. jaarverslag 2012:
o Presentatie van cijfers aan de hand van PowerPoint presentatie
o Opvallend positief zijn de sponsorinkomsten
o Per saldo €300 krimp ten opzichte van 2011. Dit komt ten gevolge van de
aanschaf van een nieuwe tent tbv de wijk
Begroting 2013:
o Substantiële vermindering van gemeentelijke subsidie.
o Dit jaar aanschaf van een AED voor de wijk. Verwachte kosten €2000. Een
sponsorbijdrage van de Rabobank is in aanvraag.
o Ten gevolge van de aanschaf van de AED zal naar verwachting €1000 minder
saldo zijn tov 2012.
Kascontrole:
o Kascommissie 2013: E. Ten Siethof en H. Velthuis. De kascommissie doet
verslag van de kascontrole en constateert geen bijzonderheden.
o Kascommissie 2014 bestaat uit V. Hazewinkel en …..
Wijkactiviteiten komende jaren:
o De succes activiteiten blijven bestaan zoals VB, Halloween en oudejaarsborrel
o Door de vergrijzing van de wijk is het van belang dat er activiteiten
georganiseerd gaan worden voor deze doelgroep. Gedacht wordt aan een
activiteit voor de ouderen in combinatie met het VB toernooi.
o Opties zijn: Wandeling voor ouderen, Jeus de Boule, Nordic Walking, workshops
met creativiteitten
Straat coördinatoren voor VB:
o Voor opgave en coördinatie van VB teams is het van belang straat coördinatoren
aan te stellen. De meerwaarde heeft zich wel bewezen tijdens het
jubileumfeest. Straat coördinatoren 2013: Vincent Hazewinkel, Marja Andela,
Heidi Wichems, Hennie van der Aa, Lucas Holtslag

5

Aanschaf AED:
o Aanschaf AED = €2000. Dit is inclusief kast, training aan mensen 10x. Er zijn
jaarlijks terugkerende kosten van onderhoud
o Er is voldoende draagvlak in de wijk voor aanschaf van een AED. Dit komt ook
omdat de dichtstbijzijnde in de Nijverheid (Speeltuin) niet meer toegankelijk
is.
o Fleer Fysiotherapie en WH school zijn daarna de dichtstbijzijnde
o Er is een subsidie aanvraag ingediend bij Rabobank. Buurtbonnen zijn niet te
gebruiken voor aanschaf AED
o Voor eventuele tekorten wordt mogelijk een collecte gehouden in de wijk Zie
ook vermelding nieuwsbrief.
Aandachtspunten:
o Aanschaf en onderhoud via hartsafe (Henk Poort)
o Inventariseren van mensen voor bedienen van AED
o Wat is de best toegankelijke plek voor de wijk AED
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Nieuwe website:
o Huidige WS is verouderd en wordt niet meer up to date gehouden. Tevens
kunnen vraagtekens worden gezet bij de gebruiksvriendelijkheid en
functionaliteit. Kosten van bouw WS: €800
o Nieuwe opzet WS uitbreiden met: Mailfunctie, Discussieforum, Social media,
uploaden foto’s + teksten vereenvoudigen
o Ideeën van bewoners: Reclame van sponsoren, onderzoeken van koppelen WS
aan site gemeente Hengelo
Rondvraag:
o Bewoner: Aanleg van perken met voorjaarsbollen. Gebruik hiervoor de
buurtbonnen (ronde 2 in September). Bestuur neemt dit als actiepunt mee
o Bewoner: Actiever gebruik van de wijkborden voor sponsoring, activiteiten etc.
Ook dit wordt als actiepunt opgepakt
o Bewoner: Er is sprake van perceel uitbreiding bij huizen aan het spoor.
Bewoners kunnen contact opnemen met Gemeente indien er belangstelling is.
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Bestuur
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Beleid Gemeente is minder snippergroen voor onderhoud
Sluiting:
o De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de opkomst
en inbreng.
Akkoord:
Voorzitter; Jeroen Boom
Secretaris: Louis Mulder
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