
Concept-jaarverslag 2016 
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin 

 
Het bestuur van de wijkvereniging bestond eind 2016 uit:  
Voorzitter:   Hank Hoogwout 
Vice-voorzitter:  Herman van den Muijsenberg 
Secretaris:   Jan Hofker 
Penningmeester:  John Kroon 
 
Gedurende het verslagjaar beëindigde Inge Camfferman haar bestuurslidmaatschap. 
 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 2016 waren er 
ongeveer  700 leden. Daardoor namen de inkomsten uit contributies af.  
 
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. 
 
Het bureausecretariaat kende de nodige veranderingen. Vanzelfsprekend kostte het 
inwerken de nodige tijd. Het secretariaat was op de ochtenden van de dinsdag en de 
donderdag geopend, waarbij resp. Cornelia van der Wacht en Vera Darbyshire 
werkzaamheden verrichten. De verslaggeving van de vergaderingen werd verzorgd 
door Marjolijn van den Hoek. 
 

 
Het secretariaat met Cornelia van der Wacht 
 
De activiteitencommissie heeft in de eerste helft van het jaar diverse bijeenkomsten 
georganiseerd. Het betreft zowel activiteiten die in ons eigen verenigingsgebouw 
plaatsvonden als uitjes in de omgeving. Met uitzondering van de vakanties zijn er 
elke 2e dinsdag van de maand themaochtenden geweest. De thema's zijn wisselend 
van aard. Lezingen, diavoorstellingen en verhalen zijn kenmerkend voor deze 
ochtenden. Maandelijks waren er ook filmmiddagen.  
Vooral de bijeenkomsten met Yvonne Keuls en het uitstapje naar Leerdam, waren 
een groot succes.  
 



 
 
Yvonne Keuls 
 

 
Uitstapje Leerdam 
 
 
Na een onoverbrugbaar conflict tussen bestuur en activiteitencommissie, hebben de 
leden halverwege het jaar te kennen gegeven het werk niet meer voort te zetten. 
Daardoor zijn er na de zomervakantie geen activiteiten meer geweest. 
 
Op 8 januari werd, zoals gebruikelijk aan het begin van het kalenderjaar, de 
nieuwjaarsreceptie gehouden. Er waren ongeveer 80 leden van de wijkvereniging  en 
andere genodigden aanwezig.  
 



 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Op 7 april heeft de reguliere algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Voor het 
verslag zie de website. 
 
De communicatie met de bewoners verloopt op verschillende manieren. Het 
verenigingsblad is geredigeerd door Inge Camfferman (nrs. 1 en 2) Ron van Olferen 
(nr. 1), Margit Parti (nrs. 1 t/m 4) en Jeannette Dijkman (nrs. 3 en4). De website vult 
de berichtgeving verder aan. 
 
De huisvesting leverde dit jaar veel problemen op. Nadat de twee vorige exploitanten 
van het partycentrum, met achterlaten van de nodige schulden aan de Vereniging 
voor gedeelde energie- en servicekosten, met de noorderzon waren vertrokken, 
kondigde zich per 1 maart een nieuwe gebruiker aan. Die begon met een rigoureuze 
verbouwing van zowel zijn eigen zalen als de gemeenschappelijke ruimten.  
 

 
Voorbeeld van de gang tijdens de verbouwing 
 
Gevolg: heel veel overlast, afzeggingen voor zaalhuur, en ook nu weer veel 
problemen met het betalen van de gemeenschappelijke kosten. Bij het schrijven van 
dit verslag was, na een jaar ellende, de renovatie nog niet helemaal gereed. 
  
J. Hofker 
secretaris bestuur 
 
Den Haag,  februari 2017 


