
Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging De Vogelwijk
Donderdag 15 september 2022, 20.00 uur 

Tennisvereniging Never Out Houtrust, Laan van Poot 38
______________

1. Welkom en opening

2. Presentatie uitkomsten enquête ten behoeve van het 
opstellen van een wijkagenda voor de Vogelwijk

Marion Duimel zal als verantwoordelijk projectleider vanuit de 
gemeente met ons de resultaten delen van de onlangs uitgevoerde 
enquête over wat er in de wijk speelt en wat eventueel verbeterd 
zou kunnen worden. Op basis van deze resultaten zal de gemeente 
een 'Vogelwijkagenda' opstellen met aandachtspunten voor onze 
wijk de komende vier jaar.

Namens het bestuur zal Paul Lohmann dit onderwerp begeleiden. 
Hierbij zal ook aandacht zijn voor de toekomst van de Appelloods en 
het Rode Kruisziekenhuis.

3. Jaarstukken en verslag over 2021

De cijfers over 2021 zijn inmiddels in concept gereed, maar door een
samenloop van omstandigheden nog niet formeel goedgekeurd door
de kascommissie. 

Namens de kascommissie zal Flip Petrie verslag doen van zijn 
bevindingen, met een reactie van onze penningsmeester.

Hierna zal de vergadering in de gelegenheid worden gesteld om 
commentaar te leveren op de concept-jaarstukken (deze worden op 
de vergadering verspreid). De jaarstukken worden formeel 
vastgesteld op een later in dit jaar te houden vergadering.

4. Benoeming nieuwe secretaris

Lodewijk de Haes heeft zich aangemeld als nieuwe secretaris van 
onze vereniging. Het bestuur ondersteunt deze kandidaatstelling 
van harte en vraagt de vergadering om Lodewijk daadwerkelijk te 
benoemen.

5. Wijkblad

Dick van Rietschoten geeft een toelichting op het voornemen om het
wijkblad voortaan achtmaal per jaar uit te brengen (in plaats van 
tienmaal).



6. Toekomstige activiteiten

Het bestuur wisselt graag met de vergadering van gedachten over 
toekomstige activiteiten. 

Het is de bedoeling dat in 2023 een feestweekend voor alle 
wijkbewoners wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 105-jarig
bestaan van de wijk.

Verder activiteiten rond de feestdagen. Bestaat er weer behoefte 
aan een wedstrijd voor de mooist versierde kersttuin/kerstlaan? 
Moet het bestuur weer een kerstboom regelen aan de Mezenlaan?

7. Verslag verkeerscommissie

Namens de verkeerscommissie zal Stef Tours een update geven van 
de stand van zaken. Hierna bestaat ruimte voor discussie.

8. Rondvraag en sluiting (rond 22.30)

De vergadering wordt afgesloten met een rondvraag. 


