
Concept Jaarverslag 2019 Wijkvereniging BohemenWaldeck-Kijkduin  

 Het bestuur van de wijkvereniging bestond in 2019 uit:  (v.l.n.r.) Herman van den Muijsenberg (vice-

voorzitter), Jan Hofker (secretaris), John Kroon (penningmeester) en Hank Hoogwout (voorzitter). 

  

 

De Wijkvereniging is verantwoordelijk voor het 

Wijkberaad Daarom is het bestuur van de 

vereniging  tevens het bestuur van het 

Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin..  

Stadsdeelwethouder Rachid Guernaoui is aan 

het eind van het verslagjaar in die functie 

opgevolgd door Hilbert Bredemeijer, die tevens 

de portefeuilles Onderwijs, Sport en 

Buitenruimte onder zijn beheer heeft en ook 4e 

locoburgemeester is.  

 

Hilbert Bredemeijer 

De leiding van het stadsdeelkantoor is 

eveneens gewijzigd. Stadsdeeldirecteur Harm 

Benthem heeft een waardige opvolger 

gekregen in de vorm van Mustapha el 

Boumeshouli. Een interview met dhr. 

Boumeshouli treft u aan in Wijkinfo nr. 2 van 

2020. 

 

    Mustapha el       

    Boumeshouli 

 De daling in de afgelopen jaren van het aantal 

leden van de Wijkvereniging, heeft zich in 2019 

niet voortgezet. In het gemiddeld wat oudere 

ledenbestand was overlijden een belangrijke 

oorzaak van de afname van het aantal leden. 

Echter, de aanmelding van nieuwe leden 

compenseerde dit verlies. Eind 2019 waren er, 

net als eind 2018, ongeveer  600 leden. Wij 

zijn blij met de donaties die wij van veel 

bewoners kregen. Hartelijk dank!  

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, redactie 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 13 december is daartoe een 

vrijwilligersborrel gehouden in  Walboduin. 

 

 

Vrijwilligersborrel 

Het secretariaat was op de ochtenden van 

dinsdag en donderdag geopend, waarbij resp. 

Cornelia van der Wacht en Vera Darbyshire de 

werkzaamheden verrichtten. Door de 

verhuizing van Vera naar het oosten van het 

land ontstond een vacature, die gelukkig in 

december werd opgevuld door Arne Voolstra. 

De verslaggeving van de vergaderingen werd 

verzorgd door Marjolijn van den Hoek.  

 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 9 mei heeft de reguliere algemene 

ledenvergadering plaatsgevonden. Voor het 

verslag zie onze website www.walboduin.nl.  

 Voor  de wijkbewoners werden drukbezochte 

voorlichtingsavonden gehouden over diverse 

bouwprojecten in ons gebied. Ook de 

activiteitencommissie organiseerde enkele 

bijeenkomsten. 

 

Voordracht 

 

 

De Wijkinfo, met daar in opgenomen het 

verenigingsnieuws, is in 2019 vier maal 

verschenen. Een andere bron van 

informatieverspreiding is website 

www.walboduin.nl. Op verzoek van de 

Stichting Bewonersbelangen Kijkduin, is hier 

ook hun berichtgeving in opgenomen. 

Het bestuur heeft in 2017 een 

intentieverklaring afgegeven om te zijner tijd te 

verhuizen naar de voormalige Bethelkerk. De 

verbouwing van de kerk heeft vertraging 

opgelopen en ook de volgorde waarin dit 

gebeurt is gewijzigd. Daardoor kunnen de 

leden van onze vereniging nog niet 

geraadpleegd worden over een eventuele 

verhuizing 

 Jan Hofker 


