Concept Jaarverslag 2018 Wijkvereniging BohemenWaldeck-Kijkduin
Het bestuur van de wijkvereniging bestond in 2018 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-Waldeck-Kijkduin, omdat de Wijkvereniging statutair verantwoordelijk is voor
het Wijkberaad.
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 2018 waren er ongeveer 600 leden. Wij zijn blij met de donaties die
wij van veel bewoners kregen. Hartelijk dank!
Stadsdeelwethouder Saskia Bruines is na de vorming van het nieuwe College van B & W
in die functie opgevolgd door Rachid Guernaoui.
De samenwerking met het stadsdeelkantoor is 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 KijkduinBad.
.
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 december is daartoe een vrijwilligersborrel gehouden in Walboduin
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.
zorgt mede voor een deskundige en grondige begeleiding van de omvangrijke
bouwplannen voor Kijkduin-Bad.
Op 5 januari werd, zoals gebruikelijk aan het begin van het kalenderjaar, de
nieuwjaarsreceptie gehouden. Er waren ongeveer 50 leden van de wijkvereniging en
andere genodigden aanwezig.
Op 7 april heeft de reguliere algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Voor het
verslag zie onze website www.walboduin.nl.
De activiteitencommissie heeft uitstapjes georganiseerd, o.a. naar kasteel Duivenvoorde
en het Westlands Museum en heeft enkele bijeenkomsten in Walboduin belegd.
Op enkele uitzonderingen na was de belangstelling gering en het is de vraag of het
verantwoord is om komend jaar deze activiteiten nog te organiseren.

Daarnaast zijn voor de wijkbewoners drukbezochte voorlichtingsavonden gehouden over
diverse bouwprojecten in ons gebied.

Voorlichtingsavond

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 is
begin april 2018 een gezamenlijke website verschenen..
Per 1 maart zijn de overige ruimten op onze etage in Walboduin verhuurd aan een
nieuwe gebruiker. Het onderlinge contact is beter dan met de vorige huurder, die met de
noorderzon is vertrokken, met achterlating van schulden aan ons voor energie en water
in de gemeenschappelijke ruimten.
Het bestuur heeft in 2017 een intentieverklaring afgegeven om te zijner tijd te verhuizen
naar de voormalige Bethelkerk. De reden is tweeledig. Wij verwachten door
samenwerking met de daar aanwezige organisaties onze leden meer te kunnen bieden
en wij zullen geen last meer hebben van de matige toegankelijkheid (trap) en lastige
medehuurders in Walboduin.
Voor een dergelijke verhuizing is de instemming van de Algemene Ledenvergadering
nodig. Daartoe moeten de leden van het bestuur een voorstel krijgen. Zo'n voorstel
kunnen wij nog niet doen, omdat wij eerst zekerheid moeten hebben over de ruimte die
wij zouden kunnen betrekken en de daarmee verbonden kosten. De verbouwing van de
Bethelkerk heeft vertraging opgelopen en ook de volgorde waarin dit gebeurt is
gewijzigd. Verder hebben wij voor onze huidige huisvesting een opzegtermijn van een
jaar.
Jan Hofker

