
ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING ‘ASSEN OUD ZUID’ 

Datum  : 28 maart 2019 

Locatie  : Duurzaamheidscentrum  

Aanwezigen : Ongeveer 50 leden 

 

Welkom door Jan Edzes (voorzitter) 

Jan heet een ieder welkom op deze bijzondere ledenvergadering. Het laatste optreden van het 

huidige bestuur en het aantreden van een volledig nieuw bestuur. Ook de locatie (Het 

Duurzaamheidscentrum) is bijzonder en is wellicht de reden voor de goede opkomst. 

De vergadering wordt in een hoog tempo afgewerkt i.v.m. het vertonen van de film en de presentatie 

van Aart Verheul. 

 

Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen, noch van het bestuur, noch uit de zaal. 

 

Vertoning film van het toneelstuk van het lustrum. 

De film van de toneelvoorstelling wordt enthousiast ontvangen. Vooral de deelnemers aan dit 

toneelstukken kijken met plezier naar hun optreden.  

Na afloop van de vertoning bedankt Jan Edzes hen nogmaals voor hun enorme inzet. 

 

Financiële verantwoording. 

Cees …. geeft een korte presentatie van de inkomsten/uitgaven in 2018. De inkomsten zijn gestegen 

(bijv. door de actieve benadering van niet-betalende leden) en de uitgaven zijn wat gestegen. De 

kosten van het Lustrumfeest zijn achteraf minder geworden dan begroot, mede door verschillende 

bijdragen van sponsoren e.d. 

De balans laat een vermogen zien op 31 december 2018 van € 10.664,00 

Bart Trooster en Maureen Kouwenberg hebben als kaskommissie de administratie gecontroleerd en 

met complimenten aan de penningmeester de administratie in orde bevonden. 

Maureen Kouwenberg en Nico van der Veen zijn volgende jaar de leden van de kaskommissie. 

De nieuwe penningmeester, Peter Hommes, heeft inmiddels de administratie over genomen van 

Cees …. en heeft vastgesteld dat het er prima uitziet en een zeer bruikbaar systeem is om mee door 

te gaan. 

De begroting 2019 is natuurlijk grotendeels geënt op de uitgaven 2018. Door de zeer drukbezochte 

Nieuwsjaarborrel en de bijdrage aan de aanschaf van een AED is er al een flink gat in de financiële 

middelen geslagen. Vanaf 2020 zal er een reservering worden gedaan t.b.v. het lustrum in 2023. 

Bestuurswisseling. 



De scheidende voorzitter kijkt met trots terug naar de afgelopen jaren: 

• Het geslaagde lustrumfeest in 2018  

• De grote opkomst met de Nieuwsjaarborrel in De Hertenkamp (130 bezoekers) 

• De inzet van 80 vrijwilligers tijdens het lustrum 

• De goede sfeer in de vereniging én in het bestuur 

• De goede opkomst bij de Zomerbuurtborrel, mede door het aanbieden van eten 

De activiteiten omtrent het schoonmaken van de wijk verloopt nog niet helemaal succesvol, maar 

wellicht is dat een punt wat een uitdaging voor het nieuwe bestuur kan zijn. 

Ook is er in de afgelopen jaren aandacht besteed aan de inrichting van de Overcingellaan in 

combinatie met de Ovonde, de aanschaf van een AED en het parkeerbeleid in onze wijk. 

Het bestuur heeft ook prima gefunctioneerd. We handelden veelal praktisch, staken de handen uit 

de mouwen, handelden met respect naar elkaar en het was ook eens gezellig… 

De scheidende voorzitter overhandigt de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter als symbool van 

wisseling van de wacht. Het nieuwe bestuur kent de volgende samenstelling: 

Bonne van de Kooi - voorzitter 

Peter Hommes  - penningmeester 

Alex Middelburg - secretaris 

Alie Karssens  - algemeen lid 

Jolanda Schoenmaker - algemeen lid 

De nieuwe voorzitter bedankt alle leden van het voormalige bestuur en zij ontvangen allemaal een 

fraai cadeau (een plant met een bloempot gemaakt van tekeningen door kinderen tijdens het 

lustrum) voor hun inzet in de afgelopen jaren. 

Rondvraag. 

Van de rondvraag wordt gretig gebruik gemaakt: 

• Op 11 april wordt er een maquette onthuld in de Esstraat ter nagedachtenis van het 

bombardement aldaar; 

• De website van de vereniging is zwaar verouderd; een suggestie is om de uitgaven (boeken) 

van de vereniging op de website te plaatsen  (wordt opgepakt door het nieuwe bestuur – 

stond al op de takenlijst) 

• Suggestie – veranderen van bank – niet meer ING! 

• Cursussen AED (wordt opgepakt door het nieuwe bestuur – stond al op de takenlijst); 

suggestie - wordt betaald door sommige zorgverzekeraars. 

Slotwoord van de nieuwe voorzitter. 

De nieuwe voorzitter, Bonne van de Kooi, ziet terug op een ‘warme overdracht’ in relatie tot de 

bestuurswisseling.  

Het nieuwe bestuur is al enkele keren bijeen geweest en heeft de volgende ideeën: 

a. Cursussen AED 

b. ‘Renovatie’ van de website 

c. Publiceren van de privacyverklaring 

d. Uiteraard de zomerbuurtborrel 



e. Een rondleiding door de wijk met aandacht voor stadsbiotoop/stedenbouw 

f. Sociale cohesie; aandacht voor ouderen en nieuwkomers 

g. Samenwerking met stichting Phusis 

h. Een afspraak met de verantwoordelijk wethouden voor onze buurt 

i. Kunnen we iets doen voor onze ‘buren’ – de asielzoekers 

 

Presentatie Aart Verheul. 

Na een korte pauze vertelt Aart Verheul, vrijwilliger bij het Duurzaamheidscentrum, met behulp van 

een powerpointpresentatie alles over het Duurzaamheidscentrum (verwarming, ventilatie, bouw, 

huurders, etc.). Uiteraard is alles vormgegeven en ontwikkeld op basis van duurzaamheid. 

Na deze presentatie is er helaas een tijd meer beschikbaar voor de tweede presentatie van Aart over 

duurzaamheid in het algemeen. Afgesproken wordt dat later te plannen in combinatie met een 

bijeenkomst over duurzaamheid en energiebesparingsmogelijkheden in een wijk als Assen Oud Zuid. 

De voorzitter bedankt Aart voor zijn boeiende presentatie en wenst een ieder een goede thuiskomst. 

 

 

 

 


