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Algemene Ledenvergadering 2017 
Bewonersvereniging Watergras 

 
 
 

Dag leden, 
 
Hierbij het Jaarverslag 2016 van de Bewonersvereniging Watergras.  
 
Op 23 maart 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.   
 
Het is een belangrijke vergadering waar u zeker niet voor niets komt! 
 

 Allereerst zal een cruciale vacature in het bestuur opgevuld moeten worden, want 
zonder secretaris kan een bestuur niet functioneren of rechtsgeldige besluiten nemen 
voor de vereniging.  

 Verder krijgt u als eerste heel wat informatie over de voortgang en de plannen voor het 
vieren van ons 40-jarig jubileumfeest en krijgt u alle kans om te reageren.  

 De afgelopen jaren was de trend dat er, qua verenigingsactiviteiten, een verschuiving 
plaatsvond van sociale activiteiten naar (collectieve) acties rond woningonderhoud. 
Voorstellen voor nieuwe acties komen aan de orde en vragen om reactie van uw kant. 

 Daarnaast blijven we aandacht besteden aan het aspect Leefbaarheid in ruime zin 
(ontwikkelingen rond de Plaswijckweg)  

 Veiligheid en sociale controle in de wijk heeft het afgelopen jaar om grote aandacht 
gevraagd. Buurtpreventie heeft hier zeer actief op gereageerd. Het komt aan de orde, 
zodat u weet wat er speelt. 

 
Het bestuur gaat graag door met bovengenoemde zaken. Dit is echter afhankelijk van en kan 
alleen met inzet en enthousiasme van (vele) vrijwilligers uit onze wijk. Laten wij ons met elkaar 
inzetten voor een bloeiende  Bewonersvereniging en een mooie fijne wijk om te wonen.  
 
 

  Datum: 23 maart  2017 
  Plaats: De Veste  
  Adres: Ridder van Catsweg 300 
  Tijd: 19.30 uur  (zaal open 19.15 uur) 
     

 
 

Welkom op 23 maart ! 
 

Namens het bestuur, 
 

Jaap van der Wel, voorzitter  
 

www.watergrasgouda.nl  
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WERKGEBIED WONEN 
 

Collectieve acties 
Ben van Hooff en Jaap van der Wel zijn in 2016 een collectieve voor ramen en beglazing gestart. 

Hieraan hebben 11 mensen deelgenomen. Verder is de actie warmtefoto’s van huizen nog een keer 

herhaald met vijf inschrijvingen als gevolg. 

 

Berichten hierover volgen op de website. Abonneert u zich op de nieuwsbrief (via 

www.watergrasgouda.nl) als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen! Wilt u een email-

alert ontvangen als er nieuws op de website is geplaatst, vul dan uw email adres in op de website.  

Uitleen 
De uitleen van gereedschappen blijft een succes.  

 

WERKGEBIED LEEFBAARHEID/ OMGEVING 
 

Buurtpreventie Watergras 
Het Buurtpreventieteam Watergras bestaat uit 6 personen, te weten: 

1 Hoofdcoördinator, 4 Straatcoördinatoren (2 in de Waters en 2 in de Grassen) en één lid.   

 

Het Buurtpreventieteam beoogt een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid en de 

sociale veiligheid in de Water- en Grassenbuurt. Dit doet zij door het initiëren van én het daadwerkelijk 

deelnemen aan specifieke, op sociale veiligheid gerichte acties o.a. kerstboominzameling, whatsapp-

groep, buurtwacht enz. Zie bijlage en website voor een uitgebreid verslag Buurtpreventie 2016. 
 

WERKGEBIED SOCIAAL EN PUBLICATIES 

SOCIAAL 

Burennetwerk 

De Bewonersvereniging heeft zich met onze wijk sinds 2014 aangesloten bij Burennetwerk Gouda. 

Voor  hulp bij een klus of zomaar op bezoek, in de straat of iets verder om de hoek: Burennetwerk brengt 

mensen bij elkaar. Hulpbieders geven zelf aan waar, waarvoor en op welke manier zij voor een 

hulpvraag benaderd kunnen worden. Het geeft meerwaarde aan de wijk als mensen elkaar kunnen 

helpen en het geeft vaak voldoening  aan beide kanten. 

 

In deze wijken zijn twee buurtcontactpersonen om waar nodig persoonlijk contact te onderhouden.  De 

hulpbieders zijn ook dit jaar weer bij een aantal hulpvragen actief geweest.  Ook niet-leden kunnen 

deelnemen. Er lijkt in de wijk nog bij veel mensen aarzeling om hulp te vragen of om zich aan te melden 

als hulpbieder, maar de drempel is laag. Er zijn mensen die beide doen: bijvoorbeeld iemand helpen met 

boodschappen doen en hulp vragen bij een mail versturen. Top! Zo kan het ook. 

 

Tuin-Kunst-en Geluksroute 

Met groot enthousiasme hebben enkele bewoners, samen met het bestuur, zich in 2016 ingezet om hun 

medebewoners in de wijk te verrassen met een zeer gevarieerde route. De bezoekers hebben genoten 

van mooie tuinen, van diverse met passie samengestelde kunstcollecties. Keramiek, schilderijen, 

Goudse pijpen, bloemen, er was van alles te zien en ook kinderen werden niet vergeten: zij konden 

http://www.watergrasgouda.nl/
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bloemschikken, werden enthousiast wijzer gemaakt, bijvoorbeeld over hoe je met zaden en planten 

wonderen kunt  verrichten, en werd dit een geslaagd evenement. Foto’s kunt u vinden op de website. 

 

Lampionnenoptocht 

Op 11 november was de jaarlijkse lampionnenoptocht met draaiorgel. De optocht startte vanaf het 

Watergraseiland. Het was goed  weer, er was een grote opkomst en er heerste een fijne sfeer.  

De kinderen vinden het prachtig als bewoners naar ze zwaaien als ze langs lopen. En dan tot slot: 

chocolademelk of limonade en snoep, mmm. 

 

Jubileumfeest 2017: 40 jaar Bewonersvereniging, dat is niet niks! 

Goed nieuws! Er is in 2016 met een flinke groep wijkbewoners met volle vaart een begin gemaakt voor 

een groot jubileumfeest voor de hele wijk. En het gaat er van komen, op zaterdag 16 september 2017. 

Iedereen heeft al een nieuwjaarswens met een aankondiging ontvangen, de plaats is bekend, Gouda gaf 

al subsidie, teams werken aan de voorbereiding en er zijn veel mensen al enthousiast om aan dit feest 

mee te doen. De voorbereidingsgroep rekent op de komst van jullie allemaal! En op veel spontane 

reacties voor plekken waar hulp gevraagd wordt. Het wordt een feest voor iedereen, van peuter tot 100+. 

Op de website staat de aftelklok. En nog meer. En ook op Facebook zijn we voortaan te vinden!  

 

Reactie wijkbewoners 

Onder deze naam verscheen een nieuwe webpagina, die is bedoeld voor korte oproepjes, reacties, enz. 

Voor mensen die iets leuks willen gaan doen en dat nog leuker vinden samen met anderen.  Deze 

pagina heeft nog niet echt aan zijn doel beantwoord, wie heeft suggesties om hier meer body aan te 

geven? 

 

Avond voor nieuwe leden 

Op donderdag 28 januari 2016 werd een bijeenkomst voor nieuwe leden gehouden. De avond had  een 

informatief  en gezellig karakter met alle ruimte om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met elkaar 

en met bestuursleden. Een groot succes. Een mooie gelegenheid om suggesties, ervaringen of zelfs 

dromen uit te wisselen. Het bestuur streeft ernaar omstreeks elke twee jaar, mede afhankelijk van het 

aantal nieuwe leden, een dergelijke bijeenkomst te organiseren. 

 

PUBLICATIES 
De bewoners zijn ook dit jaar via de website en diverse publicaties over de activiteiten van de 

Bewonersvereniging geïnformeerd.  Helaas merken wij nog (te) vaak dat leden zich niet hebben 

aangemeld voor een emailbericht dat nieuwe informatie is gepubliceerd. Wilt u op de hoogte blijven?: 

meld u dan vandaag nog aan! Zie links onderaan het vak, op de eerste pagina van de website: 2 minuten 

werk en u mist geen bericht meer! 

Nieuw op de website is ook de zoekfunctie, waardoor u snel gewenste informatie terugvindt. 

 

Wij waarderen het als u reageert, mail ons gerust met ideeën, want voor alles geldt: 

De Water- en Grassenbuurt wint aan woongenot als mensen er met elkaar een steentje aan willen 

bijdragen. Het bestuur van de Bewonersvereniging wil graag helpen initiatieven waar te maken. 

FINANCIEEL 
 

De Bewonersvereniging Watergras is een financieel zeer gezonde vereniging. Het jaar 2016 is 

afgesloten met een positief saldo zoals begroot. De Bewonersvereniging Watergras heeft nu grote 

reserves. Het voorstel is om een groot deel van die reserves te gebruiken voor het 40-jarig jubileumfeest 

in 2017.  

http://www.watergrasgouda.nl/voor-de-wijk-door-de-wijk-wie-doet-mee/
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In 2016 hebben zich 18 nieuwe leden ingeschreven en zijn 6 leden uitgeschreven.  

Het aantal leden (huishoudens dat lid is) is nu 486. Het aantal leden is de laatste jaren vrij stabiel op 

ongeveer 75% van alle huishoudens in de wijk. 

 

Jaarcijfers 2016 en Begroting 2017 
 

 

 

 

 

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016

8.385 10.863

469 303 10.500 10.500

23.774 30.781 3.000 8.500

2.478 1.446

150 225 30 0

Totaal activa 24.393 31.309 24.393 31.309

ACTIVA PASSIVA

BALANS

Kapitaal

Reservering 40 jr. jub. 2017

ING lopende rek.

ING spaar rek.

Algemene Reserve

Resultaat boekjaar

Overlopende passiva 

(vooruitbetaalde contributie)

Totaal passiva

Overlopende activa

(nog te ontvangen contributies)

2015 2016 2016 2017

werkelijk begroting werkelijk begroting

1. Inkomsten 7.209 7.000 7.260 7.250

144 100 110 50

2. Leden -351 -400 -390 -400

-123 -200 -310 -200

-403 -400 -357 -400

3. Sociaal 0 0 0 -16.000

-517 -750 -343 -350

4. Omgeving -39 -400 -340 -1.300

5. Woning -301 -500 -416 -500

-348 -750 -370 -400

6. Algemeen -453 -700 -642 -700

-840 -1.000 -1.271 -2.000

-

7. Reservering -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

0 0 0 0

Resultaat boekjaar 2.478 500 1.431 -16.450

Bewonersvereniging Watergras Gouda, Jaarcijfers 2016 en Begroting 2017

RESULTATENREKENING

Vrijwilligers en attenties

Overige kosten

40-jarig jubileum in 2017

Toevoegen aan algemene reserve

Contributie

Overig (o.a. rente)

Website hosting

Watergrasnieuws

Ledenadministratie

Jaarfeest

Overige activiteiten

Buurtpreventie activit. en nieuwsbr.

Speciale acties

Aanschaf materialen uitleen

Collectieve acties

Bestuurs- en vergaderkosten
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Toelichting jaarcijfers 2016 en begroting 2017 
 

 Werkelijke cijfers 2016 Begroting 2017 
 

2. Leden Extra Watergrasnieuws  
 

Meer via website en facebook en minder op papier 
 

3. Sociaal Tuin-, Kunst en 
Geluksroute 

Jubileumfeest. Totale begroting is nu € 16.000,-. Hiervoor van Goudapot  
€ 4000,- subsidie ontvangen. Goedgekeurd voor het feest was € 10.000,- 
vanuit ons budget. Voorstel is om hiervoor nog € 2000,- extra voor vrij te 
maken vanuit de algemene reserve.  

4. Omgeving  Buurtpreventie zeer actief, dus hogere vergaderkosten, communicatie en 
veiligheidshesjes.  

6. Algemeen  Aantal vrijwilligers is flink toegenomen i.v.m. het jubileumfeest. 

 

Vaststelling contributie 2017 
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2017 gelijk te houden op € 15,--. 

BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2017 
 

De kascontrolecommissie bestaat uit 2 bewoners die twee opeenvolgende jaren de controle doen. Het 

bestuur wil de aanwezigen van de vergadering vragen of er een bewoner is die voor de volgende 

Algemene Ledenvergadering de kascontrole wil uitvoeren.  

 

 

Tot slot bedankt het bestuur iedereen die zich het afgelopen jaar voor onze vereniging heeft ingezet. 

 

 

 

Bestuur Bewonersvereniging Watergras 

Maart 2017 

 


