
Notulen ALV Vereniging Weesperzijdebuurt, 26-01-2016 in Volkshotel  
Aanvang: 20.00uur 
 
Aanwezig bestuur: Els Reijnders (vz), Tamira de Wind (vice-vz), Frank van Beek 
(penningmeester), Ernestine Stoop (notulen) 
Afwezig met berichtgeving: Larry Bath, Cassandra Hensen 
 
Aanwezig aantal leden: 30 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Opening en welkom 
Els opent de vergadering met een korte samenvatting hoe het bestuur het afgelopen jaar 
gefunctioneerd heeft. Ze legt haar vz-schap neer en stelt Tamira voor als nieuwe vz. Els blijft wel 
lid van het bestuur. De nieuwe vz wordt door de leden bij acclamatie gekozen. 
 
Tamira neemt het stokje van Els over; bedankt Els en stelt haar portefeuille “Horeca & 
Bewoners” ter beschikking. Deze vacature wordt niet door een van de huidige bestuursleden 
ingevuld. Dus roept Tamira leden op zich als nieuw bestuurslid aan te melden. 
 
Verenigingsnieuws 
 Nieuw logo gemaakt door Buutvrij wordt positief ontvangen. 
 www.verenigingweesperzijdebuurt.nl is in de lucht.  

o Misschien andere openingsfoto gericht op de buurt zelf.  
o Envelopje, waar leden zouden kunnen inloggen om een bericht te sturen, onderaan 

de www weghalen. Leden kunnen altijd via info@verenigingweesperzijdebuurt.nl 
een mail sturen. 

 Ledenwerving: heeft circa 20 nieuwe leden opgeleverd. Onze vereniging mag meer 
draagvlak krijgen naar externe partijen, dus zoekt meer leden. Vraag aan de leden om in hun 
nabije buurt (bijvoorbeeld buren) mensen uit te nodigen lid te worden. 
 

Jaarrekening 2014 en 2015 
2014: Frank van Beek geeft korte toelichting op geprojecteerde cijfers; deze zijn reeds 
goedgekeurd door de kascommissie. 
2015: idem 
(n.a.v.) vragen: 
 Is er niet te weinig actie om de leden te laten betalen zoals herinneringen sturen etc? Frank: 

in overgangsjaar bestuur 2014 zijn leden wellicht te weinig actief benaderd, maar nu wel 
actief beleid hierin. Bijna alle leden hebben reeds betaald voor 2016; 

 Toegenomen bestuurskosten zijn i.v.m. werkoverleg etentje; 
 Kan er een automatisch incasso komen? – Nee ivm kosten; je kunt wel zelf automatisch laten 

afschrijven; 
 Moet de jaarlijkse bijdrage niet verhoogd worden naar €12,- per jaar? –Nee, is in 2016 niet 

nodig, want nog genoeg in kas; 
 Kunnen de leden met naam op site komen te staan zodat leden actief nieuwe leden kunnen 

werven? – Nee, dat mag niet i.v.m. privacy regels; 
 Aantal (betalende) leden is als volgt: 2013=81; 2014=36; 2015=55; 2016=nu 79; 
 Suggestie om een vriendenkring op te zetten, die geld kan doneren; 
 Exclusief aanbod geven aan de leden, zodat lid worden zin heeft? – Gaat besproken worden 

in volgende vergadering. 
Jaarcijfers 2014 en 2015 worden goedgekeurd en aan bestuur wordt decharge verleend. 
 
  

mailto:info@verenigingweesperzijdebuurt.nl


Algemene en lopende zaken 
Buurtplatform 
Wordt uitgelegd hoe dit werkt. Het resultaat van deze 3-maandelijkse bijeenkomsten wordt 
tijdens interne vergaderingen van de gemeente besproken. Dit alles staat ook op de www 
Opmerkingen leden: 
 Dit moet niet in plaats komen van de inspraakrondes van de gemeente; 
 Wat is de visie en standpunten van het bestuur en zijn deze conform de standpunten van de 

leden? Daarover wellicht meer communicatie?  
o Tamira:  Een visie en standpunten over buurtzaken worden met name bepaald door 

de buurtbewoners zelf en niet door het bestuur, de vereniging is een platform. Bij 
grote buurtzaken - zoals destijds de dreiging van de komst van een hostel voor 1400 
man) - is het beter te peilen in de buurt hoe de standpunten zijn. 

o Afgesproken wordt dat Bestuur een aantal belangrijke actuele thema's op papier zet 
en deze aan de leden ter discussie voorlegt. Dat kan dan op een volgende ALV 
(wellicht in mei) besproken worden. 

 
Ontwikkelingen 
 Wibautstraat is sterk in ontwikkelingen (hogescholen, campussen, bouw van nieuwe 

appartementen in Jan Bommerhuis, bewoning Student Hotel, etc). Zie ook www; Druk op de 
buurt zal toenemen, zo ook drukte aan de waterkant, met name de loswal bij Hesp. Goed dat 
de stad benut word voor recreatie, maar tegelijkertijd vinger aan de pols houden mbt 
overlast en afval komende zomer. Op dit laatste komt Bestuur op terug voor de zomer; 

 Principeprofiel Weesperzijde: dankzij onze inbreng is het plan op een aantal punten 
aangepast. Zo kunnen er nu alleen parkeerplaatsen worden weggehaald als er alternatieve 
parkeerplaatsen zijn en zal over elke daadwerkelijke aanpassing ook inspraak plaatsvinden. 
Feitelijke aanpak door gemeente is afhankelijk van geld. 

 
Horeca 
 Horeca in deze buurt blijft belangrijk aandachtspunt. Dat wat het afgelopen jaar is veranderd 

en welke acties de vereniging heeft ondernomen is te lezen op de site in "Horeca en 
bewoners/ Status 2015". 

 Tamira: Het mag in de buurt geen trend worden dat woonbestemmingen worden aangepast 
ten gunste van horeca en ten koste van bewoning. Zorgvuldig samengestelde 
bestemmingsplannen moeten bewoners houvast en zekerheid geven. Ook hier een vinger 
aan de pols en actie blijven ondernemen zodra dergelijke horeca-aanvragen bekend worden 
gemaakt. 

 Met Volkshotel is er een 3-maandelijks overleg. Het meeste wordt in goed overleg opgelost. 
 Er is weer een nieuwe aanvraag voor horeca Weesperzijde 126 t/m 129; dit past niet in de 

afspraken met de gemeente. Bestemmingsplan nog eens goed raadplegen. Leden bepleiten 
direct actie ondernemen. Niet over ons heen laten lopen en met aantal bewoners naar de 
bestuurscommissie. Actieve bemoeienis leden gewenst! 

 Aandacht voor Hesp (Weesperzijde 130-131) blijft helaas continu nodig;  
 Uitbreiding terras Arroyo (W. 85); gisteren zijn Zienswijzen van bestuur en buurtbewoners 

uitgegaan over aanvraag horeca-terras Arroyo. Janny van Beeren merkt op dat er enige tijd 
geleden een opening in de wet gekomen die het mogelijk maakt om bestemmingsplannen 
makkelijker aan te passen. Bestuur zal hier verder induiken en uitzoeken. 

 
Rondvraag 
 Doet de gemeente wel iets met de uitkomsten van het Buurtplatform?  – Tamira: Het 

Buurtplatform bestaat pas één jaar dus nu nog te prematuur om conclusies te trekken over 
de werkzaamheid. Inz. Buurtplatform-thema over de verkeers-/fietsdrukte op Weesperzijde: 
gemeente gebruikt deze buurt als "pilot" om de verkeersdrukte en gevaarlijkheid te 
monitoren en naar aanleiding hiervan verkeersoplossingen in te voeren.  



 Hoe kunnen we nieuwe bewoners bereiken? Door strategisch affiches achter de ramen te 
plakken? – goed idee 

 Kunnen we de afspraken die indertijd met de gemeente gemaakt zijn in een archief op de 
www zetten? – goed idee 

 Kunnen de twee Weesperzijde verenigingen (noord en zuid) niet één vereniging worden? – 
Tamira geeft aan dat er al veel wordt samengewerkt en dat alle opties open zijn.  

 80 leden is niet veel; mist er niet inhoudelijkheid in de flyer? Wat is het nut van de www? – 
Bestuur: mensen worden overspoeld met informatie. Daarom is gekozen voor "triggeren" in 
de flyer en dan verwijzen naar de site. We zullen ook op andere manieren gaan werven. Een-
op-één-acties van onze leden naar buurtbewoners voor lidmaatschap blijft ook belangrijk; 

 Is het een idee om een Nieuwsbrief eens in de zoveel tijd naar de leden te sturen waarin 
verwezen wordt naar de www?  – goed idee;  

 Kascommissie 2016: Helena de Koning stelt zich weer beschikbaar. Als 2e lid wordt Olga 
Fischer gekozen.  

 
Tamira sluit de vergadering om 21.10 uur en nodigt alle aanwezigen uit voor de 
nieuwjaarsborrel in het café. 


