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1. Opening en Bestuurswisselingen
Saskia van Eeuwijk, voorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom en 
opent de vergadering. De voorzitter geeft aan dat er een wijziging in het 
bestuur is. Claire Blom is als secretaris toegetreden tot het bestuur. Zij heeft 
deze plaats overgenomen van Adrielle Sanders. Er zijn geen bezwaren van de 
aanwezigen tegen deze benoeming.

2. Notulen ALV 15 februari 2012
De notulen van de ALV op 15 februari 2012 betreffende het verenigingsjaar 
2011 worden goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2012
3.a. Lustrumactiviteiten
In 2012 bestond Tuindorps Belang 80 jaar en dat is uitbundig gevierd. Er zijn 
een aantal activiteiten georganiseerd als het gezamenlijk kijken naar de 
wedstrijden van EK Voetbal, een heus stratentoernooi en het Tuindorp 
Bridgetoernooi. Deze activiteiten vonden veel aftrek bij de bewoners en er is 
dan ook besloten om het stratentoernooi en het bridgetoernooi voor 2013 in 
het reguliere programma op te nemen.

3.b. Jeugdcommissie
Ook dit jaar zijn de activiteiten die veelal jaarlijks door de jeugdcommissie 
worden georganiseerd goed bezocht. Op een woensdagavond is spontaan het 
idee ontstaan voor een Friday Night Skate . Binnen een paar dagen stond dit 
evenement op de rit voor de vrijdag daarop dankzij de inspanningen van de 
jeugdcommissie. De opbrengst van de avond is gedoneerd aan Cliniclowns. 
Dit is van te voren gecommuniceerd met de bewoners door middel van 
posters en flyers. Ook hebben de kinderen in grote getalen kunnen genieten 
van onder andere paaseieren zoeken, straattekenen, een lampionnentocht en 
de intocht van Sinterklaas. 
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3.c. Commissie Duurzaamheid
Duurzaamheid coördinator Reynier Borst doet verslag van de activiteiten. Er 
waren diverse belangrijke aandachtsgebieden voor 2012 waar de vereniging 
haar stempel op heeft weten te drukken. Dat waren onder andere de plannen 
rond de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College, deelname aan de 
klankbordgroep rond het terugbrengen van de 70 km snelheid naar 50 km op 
de Kardinaal de Jong weg en de ontwikkeling van de Groene kop. Tuindorps 
Belang denkt mee in een klankbordgroep rond de herinrichting van deze 
groenstrook tussen de Eykmanlaan het tuinenpark De Driehoek. Ook heeft de 
vereniging zich hard gemaakt voor het behoud van de twee oude bomen op 
het kruispunt van de Kardinaal de Jongweg en de Tripkade. Voor het eerst in 
de geschiedenis heeft Tuindorps Belang als vereniging officieel bezwaar 
aangetekend bij de gemeente en met succes. Er is een hoorzitting geweest 
waardoor de gemeente werd gedwongen de officiële procedure te volgen met 
als gevolg dat de bomen niet gekapt mochten worden.

3.d. Cultuur Commissie
In 2012 heeft de Cultuurcommissie de Muziekroute georganiseerd waarbij 
bewoners in de wijk hun huizen openstelden om te luisteren naar prachtige 
muziek, uitgevoerd door zowel amateur als professionele musici. Daarnaast 
vond weer de jaarlijkse wijnproeverij plaats. De 4-mei viering was wederom 
goed bezocht. Er waren zeker 500 wijkbewoners aanwezig.
3.d.1 Tuindorp Info
De wijkkrant verschijnt 5 maal per jaar. De bezorging is in 2012 in handen 
gegeven van basisschoolleerlingen. Dit is zeer goed bevallen en deze manier 
van bezorgen wordt voortgezet. De bezorgingskosten zijn hierdoor aanzienlijk 
verlaagd. Ook verspreiden de leerlingen folders en flyers rond georganiseerde 
evenementen van Tuindorps Belang. Daarnaast zijn de inkomsten gestegen 
door een gestaag groeiend aantal adverteerders in Tuindorp Info.
3.d.2 Website
De website (www.tuindorpsbelang.nl) wordt steeds intensiever gebruikt door 
zowel bewoners als de vereniging Tuindorpsbelang. Er worden belangrijke 
mededelingen op gezet en er wordt melding gemaakt van activiteiten in de 
buurt. Alle bestuursleden hebben een voorlichting gehad over de werking van 
de website. Allen kunnen nu zelf berichten plaatsen en verwijderen. Eind 
2012 is er besloten om de website te gaan vervangen voor een nog snellere, 
in het oog vallende versie. Het wordt een website die voldoet aan de eisen 
van deze tijd.

4. Financiën 2012
De penningmeester licht de uitgaven toe. 2012 stond in het teken van de 
viering van het 80-jarig bestaan van Tuindorps Belang. Hiervoor was een 
extra bedrag van € 6000-, begroot. Hiervoor was een onttrekking van het 
eigen vermogen begroot op bijna € 5000,-
De totale inkomsten van Tuindorps Belang over 2012 zijn uiteindelijk circa 
€ 7.200,- hoger uitgekomen dan begroot terwijl de uitgaven circa met 
€ 5.600,- ten opzichte van de begroting zijn toegenomen. Het resultaat 
hiervan is een € 1.600,- lagere onttrekking van het eigen vermogen van 
€ 3.305,-.
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De begroting voor 2013 ligt weer rond het niveau van 2011.

De kascommissie heeft de resultaten en de balans goedgekeurd in de week 
voor de vergadering. Een aparte verklaring is hiervoor ondertekend. De 
financiële resultaten over 2012 en de balans worden goedgekeurd door de 
ledenvergadering en hiermee kan de verantwoording van de 
subsidiebeschikking van de gemeente over 2012 worden opgesteld en 
toegestuurd op basis van de exploitatie van het bestuur.

5. Jaarplan 2013
De agenda voor 2013 wordt toegelicht. Een belangrijke deel van de 
activiteiten wordt door de jeugdcommissie georganiseerd. 
Zo komt er weer een Friday Night Skate, Een Oranje Disco, Paaseieren 
zoeken, Levend Stratego, Lampionnenoptocht en natuurlijk de Sinterklaas 
intocht en een Puberactiviteit. 

De cultuurcommissie zal voor 2013 een lekkerroute organiseren waarbij 
buurtbewoners voor elkaar in eigen huis gaan koken. Ook komt er weer een 
wijnproeverij en er wordt weer aandacht besteed aan de dodenherdenking op 
4 mei 2013. 
 
De viering van Koninginnedag vergt een andere aanpak en er wordt druk 
nagedacht over de invulling daarvan. Ook zal er in 2013 weer een 
voetbaltoernooi, een stratentoernooi en bridgetoernooi worden 
georganiseerd.

6. Begroting 2013
De penningmeester licht de begroting voor 2013 toe. Het aantal leden in 
2012 is toegenomen echter voor 2013 wordt geen extra groei van leden 
verwacht. Door meer advertentieruimte in Tuindorp Info worden de inkomsten 
hoger begroot dan in 2012. Een drie jaar oude voorziening van 
€ 1740,- valt dit jaar vrij. De website zal worden vernieuwd naar huidige 
maatstaven. Ook is er ruimte vrijgemaakt voor een nader te bepalen 
Puberactiviteit in 2013. Het negatieve resultaat over 2012 van € 3.305,- is 
ten laste van het eigen vermogen van Tuindorps Belang gekomen.

7. W.v.t.t.k.
Er wordt een suggestie gedaan om de wijkagent, Dennis Schuring, meer input 
te geven over gebeurtenissen in de wijk. Hij heeft hier ook om verzocht. Hij 
heeft zich in 2012 al zeer betrokken getoond bij diverse zaken die speelden in 
de wijk en wil dit in 2013 voortzetten. Er wordt gedacht aan een meldpunt 
speciaal voor de wijkagent op de website.

8. Sluiting en borrel
Alle leden worden uitgenodigd de vergadering af te sluiten met een drankje
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