
 
Jaarverslag 2020 van de Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin  
 
Bestuur 

Op 29 december 2014 is het Wijkberaad, dat eerst deel uitmaakte van de Wijkvereniging, op verzoek 

van de Gemeente omgezet in een aparte stichting. Ondanks deze administratieve scheiding blijven 

vereniging en beraad in  hoge mate met elkaar verweven. Uit praktische overwegingen bestaan de 

besturen van beide organisaties daarom uit dezelfde personen. Het bestuur wordt op de jaarlijkse 

algemene vergadering van de Wijkvereniging gekozen. 

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2020 trad secretaris dhr. Jan Hofker af en werd 

in die functie opgevolgd door mevr. Marjolein Fagel. In diezelfde vergadering werd het bestuur 

aangevuld met dhr. Bert van der Valk en dhr, Henk Maasland. Aan het eind van het verslagjaar 

bestond het bestuur uit: 

 

v.l.n.r.: mevr. Hank Hoogwout - voorzitter, dhr. Herman van den Muijsenberg - vice-voorzitter, mevr. 

Marjolein Fagel - secretaris, dhr. John Kroon - penningmeester, dhr. Bert van der Valk - lid, dhr. Henk 

Maasland - lid. 

Het concept-verslag van de Algemene Vergadering is te lezen op onze website. 

 

Vereniging 

Volgens de statuten  heeft de Wijkvereniging ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke 

belangen van en de versteviging van de band tussen de leden uit de wijken Bohemen, Waldeck en 

Kijkduin door het organiseren van verenigingsactiviteiten en door deelname aan activiteiten gericht op 

samenlevingsopbouw. De Corona-pandemie en de daar uit voortvloeiende maatregelen, hebben grote 

invloed gehad op de werkzaamheden van de vereniging. Vergaderingen werden uitgesteld, of konden 

helemaal niet worden gehouden en ook geplande activiteiten, zoals lezingen  en  

voorlichtingsavonden, werden geschrapt. In het begin van 2020 was er nog aanleiding om hoopvol te 

zijn. Zo’n 70 leden en andere belangstellenden kwamen op 17 januari bijeen voor de 

nieuwjaarsbijeenkomst. Voorzitter Hank Hoogwout eindigde haar nieuwjaarstoespraak aldus: “Graag 

wil ik het glas heffen op dit nieuwe jaar. Een jaar dat weer veel mogelijkheden zal bieden voor een 

ieder van u, in goede gezondheid , en op de springlevende 75-jarige wijkvereniging. PROOST!”  

 



                                                                                                                        

 

Het 75-jarig bestaan van de Wijkvereniging zou gevierd worden tijdens en na de algemene 

vergadering op 14 mei, maar de golf van Coronabesmettingen maakte dat onmogelijk. Slechts in heel 

beperkte vorm kon de ALV op 11 november doorgaan. 

Via de website (www.walboduin.nl) en de 4 maal per jaar verschijnende Wijkinfo (oplage ca. 9500) 

wordt het werk van het vereniging onder de aandacht gebracht. De website heeft een apart gedeelte 

voor de website van de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin.  

Op verzoek bemiddelt de vereniging als rechtspersoon tussen bewoners en stadsdeelkantoor bij 

bijvoorbeeld subsidies voor bewonersactiviteiten op buurt- en wijkniveau. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.walboduin.nl/

