
Notulen  Algemene Ledenvergadering 11 april 2017  

Huiskamer Schildersbuurt om 20u 

Aanwezig: het bestuur van de Bans bewonersvereniging (Katja Heinst, Elly Strik, Marscha 

Versteeg, Sonja Sanders en Els Berkman)  en 16 Bans bewoners 

Opening door Katja Heinst en vaststelling agenda 

Notulen ALV  12 april 2016 

Er is een vraag van Ciska Jongerius over de melding als er op de website iets nieuws wordt 

geplaatst. Els vraagt aan Caroline of dit voorgezet is met de vernieuwing van de website. Jos 

Haerkens geeft aan dat hij niet naar het wijkbureau is gegaan zoals vermeld in de notulen 

van vorig jaar, hij geeft aan dat het wat hem betreft ook niet meer gaat gebeuren. Zijn 

ervaring is dat als je mensen aanspreekt over het tegen de richting inrijden een grote mond 

krijgt en hij vraagt zich af wat het wijkbureau hier aan zou kunnen doen. Jos heeft in het 

verleden wel met het wijkbureau gesproken vooral over de logistiek rond de 

voetbalwedstrijden van FC Utrecht , maar dit is inmiddels wel veranderd (het afhangen van 

de borden) 

Bewonersbestuur/aftreden voorzitter 

Dit punt is er vorige week erbij gekomen, Katja maakt haar aftreden bekend, er is een 

vacature voor een voorzitter. Oproep voor een nieuwe voorzitter, nog geen aanmelding.  

Communicatie 

Balans: Roos v.d. Berg vraagt zich af of de laatste editie naar de werklui is gebracht, zij 

staan op de foto’s in de Balans. Dat is een goed idee, Elly Strik brengt deze bij hen.  

Facebook: veel gebruikt medium voor allerlei dingen, allerlei aanbiedingen en vragen uit de 

buurt staan hierop. De renovatie hulp wordt erg gewaardeerd.  

Website: de agenda is nog wel eens gedateerd geeft Jos Haerkens aan.  

Overleg met het stichtingsbestuur is 2 keer per jaar, volgende keer staat voor mei 2017 

gepland. Afgelopen jaar ging het overleg voornamelijk over de renovatie. Gerda van 

Scherpenzeel: de communicatie vanuit het stichtingsbestuur is slecht, zij noemt als 

voorbeeld over de onder panelen in de keukendeuren. Marscha Versteeg geeft aan dat we 

deze geluiden zeker opvangen en dat we dit gaan bespreken met het stichtingsbestuur. Over 

het niet aan mogen brengen van plakplastic was niet bij alle bewoners bekend, maar de 

aanwezigen wordt gevraagd hun opmerkingen en klachten zelf te melden het bij het 

stichtingsbestuur. Jos Haerkens geeft aan dat hij een brief heeft geschreven namens een 

groep bewoners over een aantal punten rondom de renovatie, maar hij heeft een kort 

antwoord ontvangen, wat niet erg bevredigend was. Katja geeft aan dat wij als bestuur een 

signalerende functie hebben en dit zeker zullen bespreken. Het verzoek aan de bewoners is, 

als men een mail stuurt naar het stichtingsbestuur, een cc naar de bewonersvereniging te 

sturen, zodat wij weten wat er speelt en kunnen bespreken in het overleg. Ook wat betreft de 

haken aan de deuren.  



Diego Schorr: wat is het alternatief voor het plakplastic? Antwoord: Dat kunnen we in het 

overleg met het stichtingsbestuur vragen.  

Terugblik activiteiten 2016 en plannen 2017 

Nieuwjaarsbijeenkomst gehad, plannen 2017: 6 mei groendag, 24 juni rondleiding 

gerenoveerde revalidatiecentrum de Hoogstraat, 9 september buurtfeest, najaar 

bollenplantdag.  

Hulp voor het buurtfeest is van harte welkom. 

Financiële stukken 

Toelichting van Sonja Sanders: Eind 2015 inschatting gemaakt voor 2016 met kosten voor 

de activiteiten. Inkomsten zijn: bijdrage bewoners, bijdrage stichting en subsidie uit het 

gemeentelijk initiatieven fonds. Dat laatste is uiteindelijk minder geworden, we hadden 

minder uitgaven dan vooraf bedacht. We hadden minder bestuurskosten, minder catering 

kosten en minder uitgaven bij de groendag. Jos en Daniel waren de kascommissie en 

hebben alles goed gekeurd, dank hiervoor. 

Begroting 2017: Wat komt er binnen en wat zijn verwachte uitgaven? We gaan een extra 

bijdrage voor buurtfeest vragen aan het stichtingsbestuur. Vanuit het gemeentelijk 

initiatievenfonds krijgen we minder dan gevraagd, Sonja vraagt zich af hoe dit komt, hierop 

heeft ze nog geen antwoord gekregen vanuit de gemeente.  

Verdere kosten: voor ALV het huren van de huiskamer en de catering, de groendag, 

rondleiding Hoogstraat, buurtfeest 1050 Euro begroot, bollenplantdag, 

nieuwjaarsbijeenkomst, drukwerk kosten, bankkosten. 

Verwachte kosten: 2365 Euro, verwachte inkomsten: 2000 Euro, verschil wordt, als nodig, uit 

de spaarrekening bijgelegd.  

Niet alle leden betalen contributie, herinnering aan de betaling is wel nodig geeft Heleen 

Rozenveld aan. In het verleden zijn herinneringsbriefjes bezorgd door de penningmeester, 

dat hielp goed. Een ander idee is automatische incasso, dit wordt al besproken met de bank 

door Sonja Sanders. Voorstel 2018 is contributie verhogen naar 10 Euro. Officiële verzoek 

hiertoe wordt goed gekeurd door de aanwezige leden.  

Rondvraag  

Wilma van Twist: zonnepanelen, hoe staat het daarmee? Antwoord: dit wordt uitgesteld, 

want de daken zijn voorlopig niet aan vervanging toe. 

Jantien van der Linden: de duivenpinnen worden die terug geplaatst? Antwoord van Elly 

Strik:ja, alleen op de daken. Die op de balkons zijn door de bewoners zelf geplaatst.  

Gerda van Scherpenzeel: hoe kan je op de Facebookgroep van de Bans buurt komen? 

Misschien een instructie in de Balans opnemen? Antwoord: je kan als je Facebook een 

volgverzoek plaatsen en dan zal Nanne Nauta je toevoegen.  



Sluiting om 21u en daarna een presentatie van Leonie Brinks over de kunstwerken op de 

Laan van Minsweerd. Deze zullen worden gerestaureerd of vervangen, meer overleg met de 

gemeente hierover volgt.  


