
 
 
Bestuurlijk jaarverslag 2013 
 
Met betrekking tot de doelstellingen van de vereniging 
Het bestuur heeft de gemeenschapszin van de leden trachten te bevorderen door hen zoveel als 
mogelijk te betrekken bij en het op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het 
vervangen van de stadsverwarmings- en rioolleidingen en de aspecten van leefbaarheid die de leden 
belangrijk vinden. Onder meer door het uitbrengen van nieuwsbrieven en het opzetten van een 
website.  
 
De belangen van de leden zijn zo goed mogelijk behartigt door als bestuur in overleg te treden en te 
blijven met de verantwoordelijken van Stadsverwarming, de Gemeente en de projectleider van het 
project ten behoeve van het vervangen van de leidingen, alsmede de verantwoordelijken bij de 
Gemeente en Politie met betrekking tot de leefbaarheidsaspecten en de betrokkenen bij het 
Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier met betrekking tot het beleid ten aanzien van de 
ligplaatsen. 
 
Met betrekking tot het lidmaatschap 
Praktisch alle bewoners van de Wheredijk zijn, na de oprichting van de vereniging, lid geworden van 
de vereniging. De namen, adressen en e-mailadressen van de leden zijn met toestemming 
opgenomen in een administratiesysteem, dat slechts gebruikt zal worden ten behoeve van 
informatievoorziening en contributieheffing. Er hebben geen opzeggingen van het lidmaatschap 
plaatsgevonden. 
 
Met betrekking tot het bestuur 
In de algemene vergadering van 6 mei 2013 zijn de leden van het voorlopig bestuur gekozen als vast 
bestuur door de leden. In de loop van 2013 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Twan Bogert 
heeft zijn plaats in het bestuur vacant gesteld in verband met het feit dat werk en bestuurstaken 
steeds moelijker waren te combineren. Zijn taak is overgenomen door Marianne Berkhouwer, na 
kandidaatstelling door het bestuur. 
 
Om effectiever kunnen werken heeft het bestuur besloten om bepaalde taken onderling te verdelen. 
Voor de aspecten die onderhanden zijn, zijn trekkers aangewezen, Zij coördineren de taken die nodig 
zijn voor een doelmatige behandeling van het bewuste aspect en fungeren daarnaast als primair 
aanspreekpunt. Eventueel kunnen zij ook commissies in het leven roepen als er taken moeten worden 
uitgevoerd die de capaciteit van het bestuur te boven gaan. 
 
Met betrekking tot de financiën 
In de jaarvergadering van 6 mei 2013 is het financiële beleid voor de vereniging kenbaar gemaakt 
door de penningmeester door middel van een door het bestuur geaccepteerde begroting. Besloten is 
dat de vereniging niet zal doen aan onnodige saldovorming. Na goedkeuring van de leden is de 
contributie voor 2013 dan ook vastgesteld op 25 euro. De contributie voor 2014 wordt in de 
jaarvergadering van 30 april 2014 opnieuw vastgesteld door de leden, op voorspraak van het bestuur. 
Verwachting is dat de contributie verlaagd kan worden, aangezien een aantal aanvangskosten niet 
meer behoeven te worden gemaakt (bijv. notariskosten). 
 
Het financiële beleid van de penningmeester over 2013 is getoetst door een kascommissie, bestaande 
uit twee leden en een reserve lid, die in de jaarvergadering van 2014 verslag zal uitbrengen aan de 
leden om de penningmeester al dan niet decharge te verlenen. 
 
Met betrekking tot de algemene vergadering 
De jaarvergadering van 2013 is, conform het Huishoudelijk Reglement, in mei gehouden, en wel op de 
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. Op de jaarvergadering was een meerderheid van de leden aanwezig. 

 


