Algemene leden vergadering WBV Spaland d.d 7 april 2010
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Hij zegt blij verrast te zijn over de
opkomst.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen.
3. Notulen ALV 2009
Deze worden na een kleine correctie betreffende een jaartal goedgekeurd.
4.Terugblik/Vooruitblik
Het afgelopen jaar is er weer met veel enthousiasme een zomerfeest georganiseerd met dit maal een
optreden van Alberto de Moreno. Voor de kinderen is dit weer een gezellig feest geweest.
De Pv/dA is op wijkbezoek geweest, zij zijn de enige politieke partij binnen Schiedam die voor een
wijkbezoek contact legt met de vereniging.
Er is een klankbordgroep intensief bezig geweest met de plannen voor het nieuw te realiseren park
Spaland. Hiervoor zijn inmiddels de welbekende Rode en Gele toren verwijderd.
Op de Kerkweg zijn drempels aan gelegd. Hier is zeer lange tijd discussie over gevoerd en uiteindelijk
is er gekozen voor drempels.
De werkgroep Ophoging Vlinderhoven heeft deelgenomen aan de informatie-avonden met de
gemeente, contacten gelegd en bewoners steeds op de hoogte gehouden over het verloop van de
ophogingen.
Er wordt door de vereniging ook actief gekeken naar het onderhoud binnen en rondom de wijk, dit jaar
zijn de bruggen geschilderd. Hier moeten we actief in blijven zodat de wijk netjes blijft.
We hebben vanuit de vereniging een brief gestuurd naar B&W betreffende de plannen voor
Kethelpoort. Dit is een plan om de overgang van Midden-Delfland richting Schiedam natuurlijk te laten
verlopen en hiervoor zouden op de Harreweg een aanzienlijk aantal bomen moeten verdwijnen.
Er zijn vouchers aangevraagd voor kunstwerken aan het begin van de wijken de Akkers, Hoven en
Gaarden. Twee zijn er al toegezegd en de derde is nog in beraad.
We hebben een web-site waar zeer actief aan gewerkt wordt, er staan danook regelmatig nieuwe
berichten op. Ook zijn er weer 4 Spalanders uitgebracht.
Er is door de gemeente een plek aan gewezen voor een nieuw te bouwen Jongerencentrum. De
vereniging steunt het belang van een jongerencentrum voor de wijk.
Er is op 23 januari een winterse wijkwandeling georganiseerd die ondanks het slechte weer druk is
bezocht en zeker voor herhaling vatbaar is.
Voor het komende jaar gaan we verder met de activiteiten die we reeds gestart zijn. Park Spaland
wordt verder uitgewerkt. Blijven de ophogingen van de Vlinderhoven in de gaten houden. Houden de
vinger aan de pols betreffende de plannen voor het Beatrixpark. Op 21 augustus 2010 is er weer een
zomerfeest.

Ook worden er komend jaar weer hanging-baskets opgehangen, hopelijk met meer bloemen dan het
afgelopen jaar en er is ook weer geld gereserveerd voor kerstverlichting.
5/6.Financieel verslag, Kascontrole
Zie bijgaand. De meeste inkomsten komen nog steeds uit de contributie. Ledental is iets afgenomen,
natuurlijk verloop. Er is ook meer geld binnengekomen uit advertentie-opbrengsten. De kas is
gecontroleerd door de Heren Lensink en Grevenbroek en goedgekeurd.
Na enige uitleg bij het verslag komen er verder geen vragen.
7.Begroting
Volgend jaar verwachten we minder geld van de gemeente daar subsidies minder worden. Uitgave
voor het zomerfeest worden komend jaar minder zodat de vereniging weer hoopt met een gelijk
banksaldo het volgende verenigingsjaar in te kunnen.
8. Rondvraag
Een lid van de commissie van het zomerfeest vraagd gezien de financiële situatie van de vereniging of
er 500,= meer uitgegeven mag worden. Dit wordt op de volgende bestuursvergadering besproken.
Er wordt gevraagd of het een idee is nieuwe bewoners een jaar gratis lid te maken van de vereniging
om ze zo kennis te laten maken met hetgeen we doen. Wordt meegenomen door het bestuur.
Een bewoner vraagt naar het onderhoud wat betreft het wegdek van ondermeer de Harreweg en
andere fiets/looppaden rondom de wijk en de aansluitingen van de bruggen in de wijk met de straat.
Deze zijn zeer slecht. Aangegeven dat individu zeker ook moet bellen en dat de vereniging het mee
neemt naar het WBO-overleg.
Er komt ook een vraag wat de vergadering vindt van het plan de tram door te trekken naar station
Schiedam-centrum. De meeste aanwezigen vinden dit een prima plan.
Amy Niestadt (Opbouwwerker) stelt zich voor en geeft aan wat haar inbreng voor de wijk zou kunnen
zijn.
9.Herverkiezing bestuursleden
Leo Buckers is gestopt als secretaris van de vereniging. Deze taak is overgenomen door Jolanda
Troost. Margret Verwiel is ook gestopt als bestuurslid. Herman Bonnier, de penningmeester, heeft zijn
termijn er op zitten maar heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. De vergadering gaat akkoord met
deze wijziging.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst.
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