NIEUWSBRIEF
Bewonersvereniging Wheredijk

5 november 2021

Watervergunning
Ook voor ons onverwachts werd door HHNK op 3 november j.l. een “inloopspreekuur”
gehouden. Voor vragen kan dat prima, maar als u bezwaren heeft tegen de Watervergunning of het niet eens bent met de tekening en de afmetingen, is ons advies dat ook
schriftelijk aan HHNK te melden.

Algemene leden vergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Wheredijk. Naast de formele punten die op deze vergadering behandeld worden willen we graag met u
van gedachten wisselen over de actuele stand van zaken.

Datum: 24-11-2021
Plaats: gebouw de Prinsenstichting, Rudolf Garrelstraat 2
Aanvang: 20.00
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen notulen ALV 2020. Aangezien de ALV 2020 schriftelijk is verlopen zijn er geen notulen.
3. Bestuurlijk jaarverslag 2020
4. Vaststellen nancieel jaarverslag 2020
5. Begroting 2022 en vaststelling contributie 2022
6. Rooster van aftreden en aantal zittingstermijnen
7. Rondvraag
8. Sluiting
Na deze algemene leden vergadering volgt de vergadering over de actuele zaken
1.
2.
3.
4.

Stand van zaken dijkverbetering Wheredijk
Stand van zaken Watervergunning
Stand van zaken huur
Rondvraag

Bestuurlijk jaarverslag over 2020
2020 is een roerig jaar voor de Bewonersvereniging Wheredijk geweest. In maart traden Hans
Ammerlaan (voorzitter) en Bert Heldoorn (secretaris) uit het bestuur.
Door het wegvallen van deze twee bestuurders bleven er een aantal taken liggen. Een aantal
bewoners van de Wheredijk maakt zich zorgen over de continuïteit van de bewonersvereniging
en er wordt in september een bijzondere ledenvergadering georganiseerd. In deze vergadering
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wordt een interim-bestuur benoemd met als opdracht een nieuwe bestuursverkiezing te organiseren en de continuïteit te waarborgen.
Besloten wordt het aantal bestuursleden terug te brengen van 7 naar 5.
Door corona worden de verkiezingen digitaal georganiseerd en vinden in januari 2021 plaats.
De bestuurlijke verantwoording over 2019 is schriftelijk afgelegd.
In 2020 zijn 7 nieuwsbrieven verstuurd om de leden te informeren.
Project versterking Wheredijk:
Na diverse overlegrondes met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt
in het najaar het projectplan voor versterking van de Wheredijk gepresenteerd. Het is mogelijk
om hier o cieel op te reageren via een Zienswijze .
Het bestuur heeft de vragen van de leden voorgelegd aan HHNK en op basis van de antwoorden
van HHNK besloten om geen Zienswijze in te dienen.
Huur
In het najaar 2020 starten de eerste gesprekken over de huur en legalisatie van de ligplaatsen en
tuinen.
Als bestuur hebben we aan Niek v.d. Sluis (taxateur-woonbootmakelaar) gevraagd een advies te
geven over de huurprijs.
Tevens hebben we een eerste overlegronde georganiseerd met de bewonersvereniging Oost-Dijk
en Wijde-Wormer. Ook de woonbootbewoners daar zijn benaderd door HHNK met huurvoorstellen.
Doelstelling van het bestuur op dit dossier is te komen tot een redelijke en voor ieder betaalbare
huur met evenwichtige voorwaarden.
Juni 2021 is er een ledenvergadering geweest over dit onderwerp om de te volgen strategie richting HHNK te bepalen.
Gemeente
In het overleg met de gemeente zijn de volgende onderwerpen aanbod gekomen:
- het punt geen brommers op het etspad is afgewezen door de gemeente. Wij blijven ons inzetten om in de toekomst de brommers van de dijk te krijgen.
- het verzoek om de riolering aan de oostzijde te vernieuwen werd afgewezen
- het aanpassing van de eisen voor bebouwing in de tuin werd afgewezen. Het op eigen initiatief
laten aanpassen van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) kostte zoveel geld dat wij
er vanaf hebben gezien.

Financieel jaarverslag 2020 inclusief begroting en contributie
voorstel 2022
In de begroting voor 2020 was €2000,- opgenomen voor juridisch advies. Hiervoor is €726,uitgegeven. We hebben dat jaar wel een nieuwjaarsborrel voor de leden georganiseerd die niet
begroot was. Daarnaast is een een deel van de contributie 2020 pas in 2021 ontvangen. Dit alles
resulteert in een licht verlies van €360,-.
In de begroting van 2022 is €1500,- euro opgenomen voor juridisch advies. De overige kosten
blijven gelijk aan 2021.
Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 2022 op €30,- te zetten.
De begroting sluit hierdoor met een verlies van € 1110,- en we teren dus in op ons “spaargeld” .
Op deze manier gebruiken we het kapitaal van voorgaande jaren voor het oorspronkelijke doel.
Mocht het nodig zijn dat er acties worden ondernomen welke niet binnen de huidige middelen
passen dan zal het bestuur een apart verzoek doen aan de leden tot extra financiering.
De kascommissie bestaande uit Puck Wijngaard en Monica de Wit hebben 1 november 2021 de
boeken gecontroleerd. Zij concluderen:
“Het verslag geeft een waarheidsgetrouw beeld van de inkomsten en uitgaven van de vereniging.
Wij verzoeken de vergadering de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2020.”
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De volledige jaarcijfers en verklaring van de kascommissie zal op de website www.bvwheredijk.nl
gepubliceerd worden.

Rooster van aftreden en aantal zittingstermijnen
De reguliere zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar. Omdat alle bestuursleden in hetzelfde
jaar (2021) gekozen zijn is een rooster van aftreden opgesteld om de continuïteit te waarborgen.
Martin Strop:
treedt af in 2022 en stelt zich niet herkiesbaar
Henk Heemeijer: treedt af in 2022 en stelt zich niet herkiesbaar
Chris Brugman: treedt af in 2023 en stelt zich niet herkiesbaar
Anneke Dijkstra : treedt af in 2023 en stelt zich niet herkiesbaar
Anton Schouten : treedt af in 2024 en stelt zich niet herkiesbaar
Bij de oprichting van de vereniging stond in het huishoudelijk reglement artikel 14 dat een bestuurslid maximaal 2 termijnen van 3 jaar zitting kon hebben in het bestuur. Dit punt is in 2017
uit het huishoudelijk reglement gehaald.
Het voorstel van het bestuur aan de leden is om het maximum aantal zittingstermijnen weer in
het huishoudelijk reglement op te nemen en wel een maximum van 2 termijnen van 3 jaar.

wheredijk@hotmail.com
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