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Algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Vogelzang die gehouden werd in het 
bijgebouw van de Koninklijke Boekverkopersbond aan de Prins Hendriklaan 72. 
Aanwezig: het bestuur van de wijkvereniging, plus circa 20 leden. 
 
1) Opening en welkom 

De voorzitter, Jeffrey Rundberg, heet iedereen van harte welkom.  
 
 
2) Onze vereniging 

Er wordt kort stilgestaan bij de Wijkvereniging; waar staat zij voor en hoe is zij tot stand 
gekomen. Daarbij wordt verwezen naar de website van de wijkvereniging 
(www.wijkvogelzang.nl) voor de statuten, het huishoudelijk reglement, contactgegevens 
van het bestuur en voor de geïnteresseerden o.a.. ook historische informatie en foto’s van 
de wijk. Leuk detail is het logo van de wijkvereniging. Dit pand, waar nu de modezaak 
PDoek in is gevestigd, maakte vroeger nog onderdeel uit van onze wijk.  
 
 

1. Bestuur 
Het bestuur van de wijkvereniging bestaat momenteel uit van 5 leden: Jeffrey 
Rundberg (voorzitter), Stacey Vrijhof (secretaris), Bert Roke (penningmeester) 
Tjeerd Mijnster en Tim Heere. 
 
Tjeerd Mijnster heeft aangekondigd volgend jaar af te treden. 
 
Oproep:  
Wijkbewoners die zich kandidaat willen stellen als bestuurslid, kunnen zich 
daarvoor aanmelden bij een van de bestuursleden of via info@wijkvogelzang.nl.  
Het is ook mogelijk om een periode ‘proef’ te draaien. 

 
 

2. Kinderraad 
Door een van onze jongere wijkbewoners is geopperd om een zogenaamde 
Kinderraad voor deze wijk op te richten.  
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Het biedt mogelijkheden om samen met de jeugd te kijken naar en te praten over 
andere inzichten. Ook kan de jeugd daardoor nog makkelijker betrokken worden 
bij de organisatie van (wijk)activiteiten.  
 
Het bestuur staat hier positief tegenover. Ook de gemeente uit zich positief uit over 
het opkomen van kinderraden in de gemeente. 
 
Aanmeldingen en suggesties zijn van harte welkom. 
 
 

3. Statuten en reglement 
Wijkvereniging Vogelzang is juridisch gezien een vereniging. Zij heeft statuten en 
houdt zetel in Bilthoven. 
 
In de statuten staat vermeld wat het doel in van de wijkvereniging: “De vereniging 
heeft tot doel om alle aangelegenheden aangaande de wijk “Vogelzang” gelegen 
te Bilthoven te behartigen één en ander in de ruimste zin des woords.” 
 
Verder staat er onder ander in dat zij jaarlijks een algemene ledenvergadering 
organiseert waarin het bestuur jaarverslag uitbrengt over de gang van zaken en 
haar financiële boekhouding.  
 
De statuten van de wijkvereniging en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op 
de website www.wijkvogelzang.nl. U kunt deze ook opvragen via 
info@wijkvogelzang.nl.  

 
 

3) Goedkeuring notulen ALV 2018 
De notulen van de ALV over 2018 zijn vooraf openbaar gemaakt en ter beschikking 
gesteld via de website www.wijkvogelang.nl. De notulen worden ter plaatse goedgekeurd, 
waarmee deze zijn vastgesteld. 

 
 
4) Secretarieel verslag 2018 

Jeffrey Rundberg neemt de activiteiten van (het bestuur van) de wijkvereniging van het 
afgelopen jaar door: 
 

• Gluren bij de buren (17/03 + 18/03) 
• Algemene ledenvergadering met aansluitend een presentatie van BENG! Over 

duurzaamheid in de wijk (28/03) 
• Paaseieren zoeken voor de allerkleinsten en een foto speurtocht voor de grotere 

kinderen (02/04) 
• Vogels spotten in de wijk, onder leiding van Janneke Kimstra, met aansluitend 

ontbijt bij Gerrit en Titia (07/04) 
• Klein onderhoud van de groenstrook (07/04) 
• Running Diner (30/06) 
• Wijkfeest (25/08) 
• Klein onderhoud van de groenstrook (28/10) 
• St. Maarten met glühwein en warme chocolademelk (11/11) 
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• Wijkkerstboom: optuigen met aansluitend kerstborrel glühwein en oliebollen 
(15/12) 

• 12x Koffieochtenden voor de ouderen (maandelijks) 
• 7x Nieuwsbrief 

 
De naam van de activiteit “vogels spotten” dekt niet de volledige lading en wordt na een 
suggestie van de leden voortaan “vogelzang wandeling” genoemd. 
  
Ten aanzien van de kerstboom wordt kenbaar gemaakt dat er suggesties voor een vaste boom 
gedaan zijn. Het bestuur zal hier meer informatie over inwinnen. 
 
Buiten de wijkactiviteiten georganiseerd door de wijkvereniging hebben er enkele andere 
activiteit plaatsgevonden: 

• Informatiebijeenkomst BENG! (Biltse Energieneutrale Gemeenschap) 
• Kerstlunch voor oudere bewoners 

 
De ALV verleent vervolgens goedkeuring aan het secretarieel jaarverslag 2018, waarmee 
deze zijn vastgesteld, en verleent decharge aan het bestuur. 
 
 
5) Financieel jaarverslag 2018  

Het financieel jaarverslag 2018 is aan de ALV ter beschikking gesteld en wordt kort 
toegelicht door penningmeester Bert Roke. 

 
Ook zijn de uitgaven/ activiteiten waarvoor de bijdrage van de gemeente benut is aan de 
gemeente verklaard en verantwoord.  
 
Er wordt kort stilgestaan bij de kosten van de zakelijke ING-bankrekening. Deze bedragen 
+/- 10% van de inkomsten uit contributies. Er zijn mogelijkheden onderzocht om deze 
kosten te beperken. Hieruit blijkt dat het huidige zakelijke betaalpakket al een gunstig 
tarief heeft, waardoor kostenbeperking op dit punt geen mogelijkheden lijkt te bieden. 
 
Het financieel jaarverslag over het boekjaar 2018 is tijdig door de kascommissie 
goedgekeurd en vastgesteld. Zij wordt ontheven van haar taak over 2018. 
 
Na correctie ter plaatse van enkele optelsommen, wordt het financieel jaarverslag 2018 ter 
plaatse goedgekeurd, waarmee deze zijn vastgesteld. Het bestuur wordt gedechargeerd. 
 
Oproep:  
Een van de kascommissieleden legt haar werkzaakheden neer, na afsluiting van het 
boekjaar 2019. Eventuele geïnteresseerden in een plaats in de kascommissie kunnen zich 
melden bij Bert Roke. 

 
 
6) Financiële begroting 2019, inclusief contributie 

De financiële begroting wordt ter plaatse getoond. Penningmeester Bert Roke geeft een 
toelichting. 
 
AED 
In 2019 heeft de wijkvereniging opnieuw een gemeentelijke bijdrage ontvangen. Het 
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bestuur heeft de wens om dit bedrag te benutten voor de aanschaf van een buurt-AED 
(automatische externe defibrilator). Het blijkt namelijk dat de wijk Vogelzang een 
zogenaamde blinde vlek binnen de gemeente is als het gaat om de snelheid van 
(professionele) hulpverlening. Met deze AED kunnen door middel van de inzet van 
burgerhulpverleners levens worden gered. 
 
Verder is het bestuur samen met de Stichting Hartslag De Bilt in overleg over de meest 
logische locatie om de AED te plaatsen. Ook bespreken zij de mogelijkheden om 
cursussen (tegen een gereduceerd tarief) aan te kunnen bieden aan wijkbewoners, om de 
certificeringsgraad in de buurt te verhogen. 
 
De periodieke onderhoudskosten van de AED worden in de jaarlijkse reserveringen 
opgenomen.  
 
Ieder die BHV gecertificeerd is wordt gevraagd zich aan te melden bij HartlagNu. 
 
Nieuwsbrief digitaal 
Voorgesteld wordt om de nieuwsbrief voortaan digitaal te versturen. Dit scheelt namelijk 
in de papier- en printkosten. De kosten van de software en arbeidstijd om de mailinglijst te 
beheren zijn nihil te noemen. 
 
De voor- en nadelen worden besproken. Als nadeel van een digitale nieuwsbrief wordt 
genoemd dat er daardoor een deel van de bewoners uitgesloten lijkt te gaan worden, 
bijvoorbeeld doordat ze geen e-mail, printer of dergelijke hebben. Ook wordt als nadeel 
gezien dat niet alle gezinsleden kennis hebben kunnen nemen van de nieuwsbrief als die 
door slechts één nieuwsbriefontvanger niet wordt doorgestuurd of niet wordt uitgeprint. 
Juist in deze wijk wordt er uitgekeken naar de nieuwsbrief, en hangen vele gezinsleden 
deze ergens op in huis als herinnering van activiteiten en mededelingen. Als voordeel 
wordt slechts de kostenbeperking genoemd.  
 
De ALV besluit om de nieuwsbrief zowel fysiek rond te brengen als digitaal te versturen. 
Bewoners die de nieuwsbrief ook digitaal wensen te ontvangen hebben ter plaatse de 
mailinglijst kunnen invullen en kunnen zich op elk moment aanmelden of afmelden via 
info@wijkvogelzang.nl. Op de website zal ook een aanmeld-link gemaakt worden. 
 
Goedkeuring financiële begroting 2019 
De financiële begroting 2019 wordt goedgekeurd door de ALV. Het bestuur wordt 
gedechargeerd.  
 
 

7) Gemeente De Bilt – Bijeenkomst bewonersgroepen “Participatiebeleid” 
Op 21 februari 2019 heeft de gemeente De Bilt een bijeenkomst voor bewonersgroepen 
georganiseerd inzake het te vernieuwen beleid voor burgerparticipatie. Wetshouder Anne 
Brommersma, raadsleden, commissielid, griffie, gebiedsmakelaars en een 
communicatieadviseur waren aanwezig. Vanuit de bewonersgroepen uit de gemeente 
waren diverse bestuursleden aanwezig. Vanuit de wijkvereniging Vogelzang was Stacey 
Vrijhof (secretaris) aanwezig. Zij vertelt kort wat er zoal is besproken tijdens de 
bijeenkomst, waaronder de kaders die geschept zijn ten aanzien van het mee kunnen 
beslissen en/of denken bij opgaven die vanuit de gemeente komen en hoe zij de burger 
daarbij kan betrekken. Het gespreksverslag van de bijeenkomst is via haar op te vragen. 
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8) Aankomende activiteiten en mededelingen 
Het komende jaar zullen de reguliere activiteiten, zoals het paaseieren zoeken, vogelzang 
wandelingen, en het wijkfeest opnieuw worden ingepland. Andere ideeën voor activiteiten 
zijn altijd welkom. Ook kun je je aanmelden voor de nieuwe “vogelgesprekken” als je een 
hobby of beroep hebt waar je graag over wilt vertellen. 
 
Via de nieuwsbrief worden de activiteiten en zaken aangaande de wijk gecommuniceerd. 

 
 
9) Vragen, ideeën en overige zaken om te bespreken 

1. De Koninklijke Boekenbond gaat verhuizen. Er loopt een aanvraag voor het 
aanpassen van de bestemming naar woonbestemming. De verkoop zal (mede) 
inhouden dat er voor de ALV-vergaderingen een andere locatie gezocht dient te 
worden. Enkele suggesties, waaronder een leegstaand pand van de SSW vragen en 
een particulier bijgebouw van een van de bewoners gebruiken, worden gedaan. 

2. Een van de bewoners vraagt of er vanuit de wijkvereniging een ‘honden niet 
poepen’-bord kan worden besteld om bij een plantsoen te kunnen plaatsen. Wij 
kunnen niet meer doen dan de hondenbezitters aanspreken en erop attenderen in de 
nieuwsbrief. 

3. De paal met hondenpoepzakjes bij de ingang van het Natuurpad is kapot. Er wordt 
gekeken of dit eenvoudig te repareren valt. 

4. Gelet op het enorme wateroverlast dat deze wijk en omringende wijken hebben na 
een hevige regenbui wordt geadviseerd om regenafvoerpijpen in de tuin af te laten 
wateren in plaats van op het riool. Dit ontlast het riool en tevens stimuleert een 
meer natuurlijke manier van afwatering in tuinen te creëren door meer groen in 
plaats van tegels te plaatsen. 

 
 

10) Afsluiting en borrel 
De vergadering wordt afgesloten. De voorzitter nodigt iedereen uit voor een hapje en 
drankje.  

 
 
  


