Concept-jaarverslag 2017 Wijkvereniging
Het bestuur van de wijkvereniging bestond uit:
Voorzitter:
Hank Hoogwout
Vice-voorzitter:
Herman van den Muijsenberg
Secretaris:
Jan Hofker
Penningmeester:
John Kroon
Het bestuur is uit praktische
overwegingen tevens het bestuur van
het Wijkberaad Bohemen-WaldeckKijkduin, omdat de Wijkvereniging
statutair verantwoordelijk is voor het
Wijkberaad.

Wagenschuur van Taveerne Meer en
Bosch.

Helaas blijft het aantal leden van de
Wijkvereniging dalen. In het gemiddeld
wat oudere ledenbestand was
overlijden een belangrijke oorzaak van
de afname. Weliswaar werden ook
nieuwe leden aangemeld, maar die
konden een netto vermindering niet
tegenhouden. Eind 2017 waren er
ongeveer 620 leden. Wij zijn blij met de
donaties die wij van veel bewoners
kregen. Hartelijk dank!
Aan het eind van het verslagjaar is
stadsdeelwethouder Ingrid van
Engelshoven, i.v.m. haar toetreden tot
het Kabinet, opgevolgd door Saskia
Bruines.
De samenwerking met het
stadsdeelkantoor is zeer goed en wij
mogen bepaald niet klagen over de
inzet van onze contactpersonen aldaar.
De goede samenwerking met de
Stichting Bewonersbelangen Kijkduin
zorgt mede voor een deskundige en
grondige begeleiding van de
omvangrijke bouwplannen voor
Kijkduin-Bad.
Wijkvereniging en Wijkberaad kunnen
niet goed functioneren zonder de inzet
van vrijwilligers. Secretariaat,
commissie ROWM, Ogen en Oren en
activiteitencommissie spannen zich in
om een acceptabel leefklimaat in het
werkgebied te creëren en te behouden.
Zo af en toe moet de waardering voor
hun inzet ook blijken in iets concreets.
Op 3 februari is daartoe een
vrijwilligersborrel gehouden in de

Vrijwilligersborrel in de Wagenschuur

Het secretariaat was op de ochtenden
van de dinsdag en de donderdag
geopend, waarbij resp. Cornelia van
der Wacht en Vera Darbyshire de
werkzaamheden verrichtten. De
verslaggeving van de vergaderingen
werd verzorgd door Marjolijn van den
Hoek.

Het secretariaat met Cornelia van der Wacht

Margit Parti. Helaas heeft zij in verband
met het achteruitgaan van haar ogen aan
het eind van het jaar haar taak moeten
neerleggen. In de laatste nummers van
het jaar verzorgde tekenaar Jaap
Lemstra enkele fraaie illustraties. De
website vult de berichtgeving verder aan.
Verenigingsblad en wijkinfo overlappen
elkaar gedeeltelijk. Soms is het arbitrair
in welk van de uitgaven een bericht
geplaatst wordt. Iets soortgelijks geldt
voor de inhoud van beide websites.
Daarom is besloten tot een
samenvoeging. In de Wijkinfo verschijnt
in 2018 een apart gedeelte voor het
verenigingsnieuws. In plaats van de
beide websites zult u begin april 2018
een gezamenlijke aantreffen.
Nieuwjaarsreceptie

Op 5 januari werd, zoals gebruikelijk aan
het begin van het kalenderjaar, de
nieuwjaarsreceptie gehouden. Er waren
ongeveer 60 leden van de wijkvereniging
en andere genodigden aanwezig.

Gedurende het verslagjaar is de
verbouwing van de ruimten van
Décadance stilgelegd, waardoor wij geen
overlast meer hadden.
Ook Walboduin kon natuurlijk niet
achterblijven. Onze zaal kreeg aan het
eind van het jaar een stevige facelift.

Op 7 april heeft de reguliere algemene
ledenvergadering plaatsgevonden. Voor
het verslag zie onze website
www.walboduin.nl.
Zoals al eerder is geschreven, is de
activiteitencommissie door gebrek aan
vrijwilligers tijdelijk ter ziele gegaan.
Gelukkig is een nieuw lid, Stef
Brinkhorst, in die lacune gestapt en is
voorzichtig begonnen met enkele
activiteiten, zoals excursies naar de
zandmotor, een uitstapje naar de
kerstmarkt in Düsseldorf en enkele
bijeenkomsten.
Het is natuurlijk niet zo efficiënt dat in het
programma en in dat van Vivendi soms
dezelfde onderwerpen voorkwamen. Met
het bestuur van Vivendi zijn daarom
afspraken gemaakt over samenwerking.
De communicatie met de bewoners
verloopt op verschillende manieren. Het
verenigingsblad is geredigeerd door

De zaal na de opknapbeurt

Hoewel in 2017 nog niet zeker was dat
de Stichting Bethel Blijft succes zou
hebben, heeft ons bestuur toch in een
intentieverklaring gemeld, dat ook
Walboduin belangstelling heeft voor
huisvesting in de verbouwde Bethelkerk.
Jan Hofker

