Bewonersvereniging Wheredijk

Bestuurlijk jaarverslag 2015
Hiermee bieden wij u het bestuurlijk jaarverslag 2015 aan van de Bewonersvereniging Wheredijk Door
middel van dit verslag willen wij inzichtelijk maken hoe de vereniging zich na de Algemene
Ledenvergadering van 2014 heeft ingezet voor haar leden.
In het verslag worden de samenstelling van het bestuur beschreven, de doelstelling en de
taakstellingen, alsmede de communicatie daarover. Er wordt informatie gegeven over vergaderingen,
het financieel jaarverslag en de vergaderingen. Bij vragen over het verslag of andere zaken kunt u
altijd een e-mail sturen naar de secretaris op wheredijk@hotmail.com.
We hopen als bestuur dat we ook in 2015 weer op uw lidmaatschap kunnen rekenen.
Bestuur
Op dit moment bestaat het bestuur uit: Hans Ammerlaan, voorzitter, Bert Heldoorn, secretaris en
vicevoorzitter, Anton Schouten, penningmeester, Marianne Berkhouwer, bestuurslid, Chris Brugman,
bestuurslid, Martin Strop, bestuurslid en Harrie Westerhuis, bestuurslid.
Om effectiever kunnen werken heeft het bestuur besloten om bepaalde taken onderling te verdelen.
Voor de aspecten die onderhanden zijn, zijn trekkers aangewezen, Zij coördineren de taken die nodig
zijn voor een doelmatige behandeling van het bewuste aspect en fungeren daarnaast als primair
aanspreekpunt. Eventueel kunnen zij ook commissies in het leven roepen als er taken moeten worden
uitgevoerd die de capaciteit van het bestuur te boven gaan.
Doelstelling en taakstellingen:
De doelstelling van de vereniging luidt: “Het behouden en bevorderen van het woongenot van de aan
de Wheredijk in de gemeente Purmerend woonachtige personen in de meest brede zin des woords”.
De Statuten geven aan dit doel onder meer dient te worden bereikt door het bevorderen van de
gemeenschapszin bij de leden en het namens hen kenbaar maken van wensen aan en het behartigen
van hun belangen naar derden.
Het bestuur heeft, na de Algemene Ledenvergadering van 2014, in een aantal belangrijke zaken
getracht om de belangen van de leden zijn zo goed mogelijk te behartigen, bijvoorbeeld in het
deelproject voor het vervangen van de stadsverwarmings- en rioolleidingen aan de westelijke zijde
van de dijk. Het bestuur was voorafgaand aan het project al in overleg met de verantwoordelijken van
alle betrokkenen – SVP, Gemeente, Hoogheemraadschap, fa. HAK, en anderen om mee te denken
en het gezamenlijke belang van de bewoners te bewaken. Ook tijdens en na de uitvoering van het
project, is dit overleg in stand gehouden. Een en ander heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden naar
tevredenheid van de bewoners zijn afgesloten. Wat rest zijn nog een aantal restwerkzaamheden die
binnenkort in overleg met betrokkenen worden uitgevoerd.
Met betrekking tot de voor de leden belangrijke aspecten van leefbaarheid is inmiddels ook het een en
ander bereikt. Hoewel een aantal zaken nog steeds moeizaam voortgaan, bijvoorbeeld het snelle
rijden van de bromfietsen en het hard varen op de Where, gloort er toch licht aan de horizon. Nieuwe
wegen met betrekking tot overleg zijn gevonden, onder meer omdat de vereniging aansluiting heeft
gezocht bij de Wijkkerngroep Wheermolen. Goed voorbeeld daarbij is het kunnen stopzetten van een
project van de Wijkkerngroep De Gors, die een aantal waterfietsen in de Where wilde neerleggen voor
algemeen gebruik door de jeugd. Een volkomen ondoordacht project dat zonder vooroverleg met de
bewoners van de Oeverlanden en de arkbewoners tot stand was gekomen. Desalniettemin blijven alle
nog niet tot tevredenheid opgeloste zaken onverminderd onder de aandacht van het bestuur.
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Website: www.bvwheredijk.nl
De functie van webmaster wordt uitgevoerd door Bert Heldoorn. De website is primair bedoeld als
communicatiemiddel voor de leden en biedt hen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze relevante
informatie te raadplegen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Om de site zo actueel
mogelijk te houden, wordt nieuwe informatie zo spoedig mogelijk gepubliceerd. De website wordt het
meest bezocht door de leden, maar ook door derden.
Nieuwsbrieven.
In 2014 zijn er vijf nieuwsbrieven verstuurd naar de leden. Drie door het bestuur en twee door
Stadsverwarming Purmerend (SVP). Al deze nieuwsbrieven zijn te raadplegen op de website. Daarnaast
zijn de leden regelmatig via emails van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Ook deze zijn
raadpleegbaar.
Financieën.

Het boekjaar 2014 is afgesloten; zie hiervoor het financieel jaarverslag dat op de website wordt
gepubliceerd. Het financiële beleid over dat jaar zal door de penningmeester Anton Schouten worden
toegelicht in de Algemene Ledenvergadering. Dit beleid is getoetst door een kascommissie, bestaande
uit twee leden en een reserve lid, die in de jaarvergadering van 2015 verslag zal uitbrengen aan de
leden om de penningmeester al dan niet decharge te verlenen.
Aantal leden en contributie.

Per 31 december 2014 stonden er 41 leden ingeschreven. Er hebben geen opzeggingen van het
lidmaatschap plaatsgevonden.
De contributie bedroeg € 20,00 per jaar.
Ledenvergaderingen.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is conform de Statuten, gehouden op 30 april 2014 in Wijkplein
Where. Op de vergadering was een meerderheid van de leden aanwezig. Daarvoor heeft op 27 januari
2014 een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden met Stadsverwarming Purmerend, ook in Wijkplein Where.
Onderwerp: de laatste ontwikkelingen m.b.t. het project voor de vervanging van de nutsleidingen.
Bestuursvergaderingen.
In 2014 zijn er 7 bestuursvergaderingen geweest en daarnaast vele incidentele bijeenkomsten van
bestuursleden, al dan niet met derden. De voorzitter en secretaris komen verder regelmatig bijeen om
zaken door te spreken.
Statuten en huishoudelijk reglement.
De statuten en het huishoudelijk reglement vormen de basis voor het beleid van de vereniging en deze zijn
raadpleegbaar op de website.

Purmerend, 29 mei 2015
Opgesteld door de secretaris
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