Concept-jaarverslag 2015
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin
Het bestuur van de wijkvereniging bestond eind 2015 uit:
Voorzitter:
Hank Hoogwout
Vice-voorzitter:
Herman van den Muijsenberg
Secretaris:
Jan Hofker
Wnd. penningmeester:
John Kroon
Asp. lid:
Inge Camfferman
Gedurende het verslagjaar beëindigden William Stoffer en Ingrid Lamberts hun
bestuurslidmaatschap.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie kreeg voorzitter Hank Hoogwout, als dank voor haar
jarenlange vrijwilligerswerk, door wethouder Ingrid van Engelshoven de versierselen
uitgereikt die horen bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau.
2015 is het eerste jaar dat Wijkvereniging en Wijkberaad formeel gescheiden zijn.
Het Wijkberaad is op verzoek van de Gemeente een stichting geworden, waardoor
het gemakkelijker wordt om de financiën apart te regelen. Uit praktische
overwegingen en omdat de Wijkvereniging statutair verantwoordelijk is voor het
Wijkberaad, hebben beide bewonersorganisaties hetzelfde bestuur.
Helaas blijft het aantal leden van de Wijkvereniging dalen. In 2015 waren er
ongeveer 750 leden. Daardoor namen de inkomsten uit contributies af. Een extra
onvoorziene tegenvaller was dat beide eigenaren van het inwonende partycentrum in
gebreke bleven bij het afrekenen van de kosten van energie en onderhoud van de
gemeenschappelijke ruimten.
De samenwerking met het stadsdeelkantoor is geïntensiveerd en wij mogen bepaald
niet klagen over de inzet van onze contactpersonen aldaar. De goede samenwerking
met de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin zorgt voor een deskundige en grondige
begeleiding van de omvangrijke plannen voor Kijkduin.

Het bureausecretariaat kende de nodige veranderingen. Na jarenlang het
secretariaat te hebben geleid, nam Nellie Spaans in de zomer afscheid. Bij het begin
van haar 66e levensjaar vond zij dat zij wel wat rust verdiend had. Het zij haar zeer
gegund. Ook José Hoogenkamp legde haar werk op Walboduin neer in verband met
een verhuizing naar het oosten van het land. Gelukkig leverden advertenties
voldoende belangstellenden op voor het secretariaatswerk. Vanzelfsprekend kostte
het inwerken de nodige tijd. Vanaf oktober is de verslaggeving van de vergaderingen
verzorgd door Marjolijn van den Hoek.
De activiteitencommissie heeft door het jaar heen 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 zijn er ook filmmiddagen. Leden van de
activiteitencommissie hebben zich ingezet om bijeenkomsten als de
nieuwjaarsreceptie en de jaarvergadering tot een succes te maken. Wij mogen ons
gelukkig prijzen met het vele werk dat de leden van de activiteitencommissie, deels
op de achtergrond, voor de Wijkvereniging en het Wijkberaad verrichten. Helaas
hebben verschillende leden gedurende 2015 te kennen gegeven het werk niet meer
te willen voortzetten.
Op 8 januari werd, zoals gebruikelijk aan het begin van het kalenderjaar, de
nieuwjaarsreceptie gehouden. Er waren ongeveer 40 leden van de wijkvereniging en
andere genodigden aanwezig.

Nieuwjaarsreceptie
Een bijzondere bijeenkomst vond plaats op 9 mei, de oudejaarsdag van de
vereniging. Immers, op 10 mei 1945 werd de Wijkvereniging opgericht. Het 70-jarig
bestaan werd gevierd in een uitpuilende zaal in Walboduin. Er waren twee fora die
deskundig bevraagd werden door Inge Camfferman. Het eerste, bestaande uit drie
oud-bewoners, namelijk burgemeester Van Aartsen, oud- bestuurslid Henry Koks en
woordkunstenaar Wim de Bie, ging in op hun jeugdervaringen in het gebied. Het
tweede was samengesteld uit de voorzitter van het Loosduins Museum, Corrie
Hoekstra, kustdeskundige en amateur archeoloog Bert van der Valk, voorzitter Eric
van Baarsel van de SBK en publicist Willem Post. Zij gaven hun visie op verleden en

heden van Bohemen, Waldeck en Kijkduin. Muzikaal werd de bijeenkomst omlijst
door o.a. Tiny Boekhout op de piano en het Walboduinkoor.

V.l.n.r.: burgemeester Van Aartsen, Henry Koks, Wim de Bie en Inge Camfferman

V.l.n.r.: Corrie Hoekstra, Bert van der Valk, Eric van Baarsel en Willem Post
Op 23 april heeft de reguliere algemene ledenvergadering plaatsgevonden.
De communicatie met de bewoners verloopt op verschillende manieren. Het
verenigingsblad is verzorgd door een drietal samenstellers, Inge Camfferman, Irma
Hoogelander en Ellen van der Loo. Aan het eind van het verslagjaar gaven Irma en
Ellen te kennen met dit werk te willen stoppen. Wij zijn hen veel dank verschuldigd
voor hun inspanningen. In het verslagjaar is de bouw van een nieuwe website
gestart. In verband met de op handen zijnde splitsing van de Wijkvereniging en het
Wijkberaad werden twee aparte websites gemaakt, die voorjaar 2015 in gebruik zijn
genomen en inmiddels, na enkele kinderziekten, goed functioneren. NB: de namen
van de websites en het e-mailadres zijn resp. www.walboduin.nl en
info@walboduin.nl.
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