Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 8 mei 2013, Concordia Woerden
Aanwezig:

Afwezig:

Bob Duindam (wethouder binnenstad), Maarten Kamphuis
(stedenbouwkundige gemeente), Caroline van Dam (coördinator binnenstad),
namens de kascommissie Mieke Veenstra en Elly Rateland, Marga Miltenburg
(voorzitter), Alie Horden (vicevoorzitter), Rob La Fors (secretaris), Linda van
Dijk (bestuurslid) en Sophie Breunesse (kandidaat-bestuurslid) en diverse
leden. Totaal aanwezig 22 personen.
Ernst Verschoor (penningmeester)

Opening
Marga Miltenburg heet de aanwezigen hartelijk welkom. Er is toch nog een redelijke
opkomst ondanks de vakantieperiode. Marga zegt dat na bijna 10 jaar dit haar laatste
vergadering is als voorzitter van de BBW.
Op de agenda staan de (financiële) jaarverslagen en bestuurswisselingen. Daarna zal
Maarten Kamphuis, stedenbouwkundige van de gemeente Woerden een presentatie geven
over de bouwplannen bij het Plantsoen en de Torenwal.
Jaarverslag 2012
Het jaarverslag staat op de website www.binnenstadwoerden.nl.
Er waren 256 leden en 4 vrienden. Door de enquête hebben zich meer dan 20 leden
aangemeld. Belangrijke gebeurtenis in 2012 was de integratie van het Platform Binnenstad
in de BBW. De meeste nieuwsbrieven worden per email gestuurd, zo’n 50 worden
rondgebracht.
Financiën 2012
•
•
•
•
•

Inkomsten 2012
Uitgaven 2012
Overschot 2012
Banksaldo begin 2012
Banksaldo eind 2012

-

€ 1.014,00
€ 821,23
€ 192,77
€ 3.520,56
€ 3.713,33

De subsidie 2012 van de gemeente is nog niet ontvangen.
In 2013 is de subsidie verhoogd naar € 3.500. Dit is nu inclusief de subsidie voor het
opgeheven platform.
De kascommissie bestaande uit Elly Rateland en Mieke Veenstra hebben controle uitgevoerd
op de kas- en bankvoering van de penningmeester over het verenigingsjaar 2012. Zij hebben

aan de hand van de stukken de saldi van de kas en de bank gecontroleerd en in orde
bevonden. De commissie dechargeert de penningmeester voor het jaar 2012.
De ledenvergadering dechargeert het bestuur voor het verenigingsjaar 2012.
Trudy Kroon (Warmoeshof 3) stelt zich kandidaat voor de kascommissie 2013.
Bestuurswisselingen
Naast Marga gaat ook Ernst Verschoor, onze penningmeester, er mee ophouden.
Sophie Breunesse wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Zij gaat Ernst Verschoor
vervangen als penningmeester. Op de vraag van Marga wat Sophie het eerste zou willen
aanpakken, antwoordt Sophie: Het zwerfvuil in de binnenstad. Veel plekken zijn gewoon
vies. Bv rond AH, de Wagenstraat, de stegen. Bezoekers van buiten de binnenstad moeten
beseffen dat er in de binnenstad ook mensen wonen. Daarnaast organiseert Sophie in haar
straat een buurtfeest (Amerikaans feestje) in de bloesemtijd. Idee voor de hele
(binnen)stad? De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming.
De voorzitershamer wordt door Marga
overgedragen aan Alie Horden. Alie is ook al bijna
10 jaar vicevoorzitter van de BBW en was tot vorig
jaar voorzitter van het Platform Binnenstad.
Het bestuur bestaat nu naast Alie, uit Rob La Fors,
secretaris, Sophie Breunesse, penningmeester en
Linda van Dijk, communicatie/nieuwsbrieven.
Er worden nog twee nieuwe bestuursleden gezocht.
Alie Horden bedankt Marga voor de bijna 10 jaar
dat Marga zich heeft ingespannen voor de BBW. En
biedt haar het 1e erelidmaatschap aan van de BBW.
Naast de eer betekent dat geen contributie, uitnodigingen voor speciale gelegenheden en
Marga krijgt het recht gevraagd en ongevraagd het BBW bestuur (en de gemeente) van
advies te dienen.
Namens het gemeentebestuur dankt wethouder
binnenstad Bob Duindam Marga voor haar 10 jaar
inzet en overhandigt haar een bos bloemen. Er is
door Marga een goed functionerende
belangenvereniging neergezet. Bob spreekt de
verwachting uit dat dit onder Alie zo door zal gaan.
Marga dankt iedereen voor het vertrouwen en
benadrukt nog eens dat een binnenstad niet
functioneert zonder bewoners. Zij zijn er voor de
leefbaarheid, de veiligheid en niet slechts consumenten van de binnenstad zoals in een
discussierapport van de gemeente staat.

Presentatie plannen Plantsoen en Torenwal
Maarten Kamphuis houdt een boeiende presentatie over de nieuwbouwplannen aan het
plantsoen (51 woningen) en de Torenwal (12 woningen). De presentaties zijn terug te vinden
op de website www.binnenstadwoerden.nl
Rondvraag en afsluiting
Er zijn geen verdere vragen. Om 21.00 uur sluit voorzitter Alie Horden de vergadering en
bedankt Maarten Kamphuis voor de presentatie. De avond wordt afgesloten met een borrel
voor het afscheid van Marga.

