CONCEPT Jaarverslag secretaris 2020
Vergaderingen:
Bestuur

Algemeen
3x
Dagelijks Bestuur
1x
Evenementen Commissie
Telefonisch/WhatsApp
Leden
Algemene Ledenvergadering
1x
Het aantal bestuursvergaderingen is door COVID-19 beperkt tot een drietal bijeenkomsten die deels digitaal werden bijgewoond door een aantal bestuursleden. Ten tijde van
de beide Lock downs heeft frequent WhatsApp overleg plaatsgevonden binnen het
Dagelijks Bestuur .
Samenstelling bestuur en Evenementen Commissie:
Reglementair (conform het rooster) aftredend waren Martin v/d Hoeven (voorzitter) en
Theo Bergman (E.C. en contacten gemeente) Beiden stelden zich opnieuw verkiesbaar
en werden door de Algemene Leden Vergadering bij acclamatie benoemd.
Het bestuur werd verder gevormd door mevr. Noordam (A.B.), mevr. Peeters (E.C.), dhr.
Eppings (secretaris/vicevoorzitter), dhr. Herz (E.C.) en dhr. De Kaart (penningmeester).
Ledenbestand:
Het ledenbestand is in 2020 licht teruggelopen. De vereniging begon het jaar met 123
leden. Er meldden zich 4 families aan voor het lidmaatschap. In totaal hebben 11
bewoners hun lidmaatschap beëindigd, de meesten i.v.m. verhuizing en geen deelname
aan activiteiten. We sloten het jaar af met een bestand van 116 leden.
Evenementen:
De Evenementen Commissie werd dit jaar gevormd door Catalijne Peeters, Amos Herz
en Theo Bergman. De E.C. had voor het een hele serie activiteiten gepland (de Wijkvereniging zou dit jaar haar 30 jarig jubileum vieren). Echter COVID-19 haalde een fikse
streep door alle voorbereidingen. Een aantal activiteiten moest worden doorgeschoven
naar het jaar 2021, een aantal kwam helaas te vervallen.
Een overzicht van wat (nog) wel kon en wat is uitgesteld, dan wel vervallen:
Wat kon (nog) wel:
Wat is uitgesteld/vervallen:
Optreden Massada (Molukse band)
Advocaat maken en bolussen bakken
Bioscoopactie voorjaar
Zelf pizza bakken in Krommenhoeken
Proeverij restaurant Havendorp
Optreden van 10CC
Paasboeket tulpen uitreiken aan de leden
Deelname aan Film by the Sea
Bioscoopactie najaar
Workshop paasstukken maken
Kerstpakket voor alle leden
Paaseieren zoeken
Oliebollenactie bij het oud papier
Jubileumfeest op camping Duinzicht
Uit eten naar diverse horecazaken
Medewerking aan de speeltuin dag
Sinterklaasviering
Kerstworkshop Patty van Keulen
Lampionnen optocht kerst

Contacten gemeente:

De contacten met de gemeente werden onderhouden door dhr. Bergman. Onder
andere kwam aan de orde:
- Evaluatie van de proef met gescheiden plastic inzameling
- Een schrijven van Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico’s inzake het 5G
netwerk.
- De wijknetwerkbijeenkomst door Stichting Raet
Op de website is een link geplaatst waarmee de wijkbewoners zaken kunnen melden
aan de gemeente. Uit gesprekken met wijkbewoners blijkt dat de ervaringen met de
meldingen en de opvolging daarvan goed te noemen zijn. Het is prettig te bemerken
dat er door de gemeente snel wordt gereageerd op meldingen.
Oud papier:
In 2020 is het inzamelen van oud papier sterk veranderd:
- door COVID konden we in maart, april en mei niet inzamelen
- doordat het totaal aantal ingezamelde kilo’s steeds verder terug liep hebben we
moeten besluiten niet meer maandelijks, maar om de twee maanden te gaan
inzamelen, waardoor ook september en november vervielen.
In totaal hebben we, geholpen door vrijwilligers, te weten Petra Otte en Rob Kortenhof
een Rob Kruuk toch nog 21.500 kg oud papier verzameld. Uiteraard weer met dank aan
Zorgstroom die ons weer toestond het oud papier op hun parkeerterrein in te zamelen.
De gemiddelde prijs per kilo zakte in de loop van het jaar onder de 4 cent. Gelukkig
konden we gebruik maken van de door de gemeente Vlissingen toegezegde
bodemvergoeding van € 0,04 per kg. Omdat de kosten van de container deels werden
gesponsord door Paul Butein hebben we toch weer een mooie opbrengst kunnen
realiseren.
Faciliteiten en kortingsregeling:
Het aantal bewoners van Rosenburg dat gebruik maakt van het collectief abonnement
onderhoud verwarmingsinstallaties dat de wijkvereniging met de fa. Gelok te Middelburg
heeft afgesloten, is stabiel gebleven. Tegen een fikse korting werd prima onderhoud
verricht.
Daarnaast werd ruim gebruik gemaakt van de kortingsregeling die we als wijkvereniging
met diverse Vlissingse bedrijven zijn overeengekomen: de Fa. Mechielsen Gassen en
BeZeeland.

Contacten leden/wijkbewoners:
De contacten tussen het bestuur en de leden/wijkbewoners zijn onderhouden door:
a. Flyers:
Middels flyers ofwel vlugschriften die huis-aan-huis worden bezorgd, werden in 2020 alle
wijkbewoners 8x geïnformeerd over diverse evenementen, Lock downs door Covid-19 en
het ophalen van oud papier.
b. Brieven en email:
Het aantal ingekomen en verzonden stukken vanaf 2017
2017
2018
2019
Ontvangen stukken
74
113
81
Verzonden stukken
74
113
89
c. Informatiepakket:

2020
90
108

Belangstellende nieuwe bewoners ontvingen informatie over de wijkvereniging. Deze
informatie is in toenemende mate digitaal.
d. Website
Op de website worden alle evenementen geplaatst. Ook zijn alle flyers als naslagwerk op
de website geplaatst en worden de jaarstukken ter inzage beschikbaar gesteld.
e. Facebook
De wijkvereniging was ook weer op Facebook te vinden. De evenementen worden ook
via dit sociale medium bekend gemaakt. We zien dat onze facebook pagina steeds vaker
gevonden is in het afgelopen jaar. Er zijn nu meer dan 190 vrienden.

Verder het vermelden waard in 2020:
• De grootse plannen die we hadden voor de viering van het 30 jarig jubileum
hebben we helaas moeten uitstellen.
• Helaas veranderde de gemeente Vlissingen het subsidiebeleid. Bij aanvraag van
subsidie is sinds dit jaar een vermogenstoets (sport activiteiten uitgesloten)
maatgevend voor al dan niet toekenning van subsidie. Op basis van die toets is de
aanvraag voor subsidie in 2020 afgewezen.
• Deelname aan de Rabo Club Kas Campagne leverde, met dank aan de leden die
op ons gestemd hebben, de kas € 157,90 op.
• Er is een oproep gedaan aan de leden om hun telefoonnummer en e-mailadres
aan het secretariaat door te geven. Dit i.v.m. deelname aan de evenementen en
het plan om op enig moment de maandelijkse flyer digitaal te gaan verspreiden.
Uiteraard worden de gegevens conform AGV-richtlijnen verzameld en beheerd..
Op onze website is een document (WWW en AVG) geplaatst waarin staat
beschreven hoe de wijkvereniging omgaat met de gegevens die door de leden
worden verstrekt t.b.v. het lidmaatschap en deelname aan de activiteiten.
• Afkoppeling gasnet. Ennatuurlijk onderzoekt welke alternatieven er zijn voor vervanging van de gasgestookte stadsverwarming in Lammerenburg. Hoe dat vorm
krijgt voor Lammerenburg zal rond 2022 duidelijk worden.
• Project Wendy. Wijkvereniging Waterwijken heeft financieel bijgedragen aan de
realisatie van het “Project Wendy”, bedacht door wijkbewoner en lid P. Rewijk.
Door het ophangen van kattenklimtouwen langs het water (damwanden) van
Lammerenburg wordt onnodig kattenleed voorkomen.

