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Jaarverslag Wijkvereniging De Parken 

Periode: 2017 

Inleiding 

Wijkvereniging ‘De Parken’ heeft vanaf haar oprichting op 4 december 1990 als doel: 

Artikel 2.1 van de statuten 

a. het handhaven, zo mogelijk herstellen van het karakter als villawijk; 

b. het handhaven, zo mogelijk verbeteren van de landschappelijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarden, inclusief het groenbestand, in de wijk; 

c. het bevorderingen van de (verkeers-)veiligheid in de wijk; 

d. het bevorderen van een fraai aanzien van straten, lanen en pleinen in de wijk, ook wat 

betreft het straatmeubilair. 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

Artikel 2.3 van de statuten 

a. het vertegenwoordigen van haar leden bij gemeentelijke en andere overheden; 

b. het geven van voorlichting aan haar leden; 

c. het bevorderen van onderling contact tussen haar leden. 

Tijdens de ALV van 23 januari 2014 hebben de leden de volgende voorstellen goedgekeurd: 

1. Het bestuur van de vereniging zal te werk gaan aan de hand van een jaarplan; 

2. Het jaarplan wordt in een ALV gepresenteerd en door de leden goedgekeurd;  

3. Een jaarplan beslaat een kalenderjaar (dat is de reden dat de ALV’s tegenwoordig  in 

januari of februari worden gehouden); 

4. In de ALV het jaar erop wordt het jaarverslag aan de leden ter goedkeuring voorgelegd; 

Dit jaarverslag bevat de uitgevoerde activiteiten ten opzichte van het jaarplan. Hiermee 

kunnen de leden dus vaststellen in welke mate het plan is uitgevoerd. 
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Bestuurssamenstelling 

In memoriam - Helaas is Ruud Dijkstal, onze zeer betrokken penningmeester na een lang 
ziekbed komen te overlijden. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn grote betrokkenheid bij de 
Parken. Wij zullen zijn enorme gevoel voor humor en scherpzinnige beschouwingen ten 
zeerste missen en wij wensen Free en familie heel veel sterkte bij het dragen van dit grote 
verlies. 
 
***  

Het jaar 2018 zal enkele bestuurswisselingen met zich meebrengen. Onze voorzitter zal na 

twee termijnen aftreden. Voor de posities van voorzitter en penningmeester zullen we op de 

ALV twee kandidaten voordragen, maar er blijft nog een vacature open staan. Bovenden 

zullen de secretaris en de coördinator evenementen aan het einde van dit jaar aftreden.  

Het bestuur van wijkvereniging De Parken (hierna: het bestuur) is op dit moment als volgt 

samengesteld: 

Bestuurslid Functie  Termijn Blijft aan tot en met 

Marc Molhuysen Voorzitter / 

penningmeester a.i. 

2e januari 2018 

Jan-Willem Dekkers  Verkeer / voorzitter a.i. 1e januari 2018 

Jennifer Meyer Secretaris/Communicatie 2e januari 2019  

Rani Schotsman Evenementen 2e januari 2019 

 

We zijn op zoek naar nieuwe bestuurskandidaten. Mocht u interesse hebben of kent u 

geschikte kandidaten laat het dan graag aan één van de bestuursleden weten. 

Jaarplan 2017 

In het jaarplan 2017 stonden deelplannen voor de volgende onderwerpen beschreven: 

1. Bescherming karakter van de wijk 

2. Veiligheid 

3. Verkeer 

4. Evenementen 

5. Disputen 

6. Communicatie 

7. Financiën 
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1. Bescherming karakter van de wijk 

In het jaarplan 2017 stonden de volgende activiteiten: 

a. Herziening bestemmingsplan Noordwestelijk villagebied. Zoals per mail en via de website 

aan u meegedeeld heeft de gemeente besloten deze herziening niet ter hand te nemen 

en in plaats daarvan te gaan werken aan een nieuw omgevingsplan in het kader van de 

Omgevingswet. Hier zijn op dit moment geen concrete vorderingen over te melden. 

  

b. Gemeenteplannen met betrekking tot wegenonderhoud en herinrichting van 

straten/pleinen. Hierover is regelmatig met de gemeente overlegd en aan de leden 

bericht. 

 

c. Bijhouden aanvragen omgevingsvergunningen en andere bouwwerkzaamheden. Het 

bestuur heeft een aantal hiervan –al dan niet op verzoek van leden- bekeken en dit heeft 

niet tot bezwaarprocedures geleid.  

 

2. Veiligheid 

Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2017 de volgende activiteiten onderkend: 

a. Promotie collectieve beveiliging. Regelmatige oproepen om aansluiting bij de beveiliging 

door Gooiland heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. In 2018 zullen we samen met 

Gooiland tot een gerichte wervingsactie overgaan. 

 

b. Mogelijkheden onderzoeken om whats-app buurtpreventie-groepen op te zetten. 

Navraag en onderzoek hebben geleerd dat deze groepen lang niet altijd goed werken, 

met name wanneer er geen actieve beheerders van deze groepen zijn. Mochten we deze 

kunnen vinden dan willen we in 2018 nogmaals bezien of dit opgezet kan worden. 

 

  



Jaarverslag De Parken – 2017 
 

 

 Wijkvereniging De Parken 

Diergaardepark Nimrodpark   Kannesheuvelpark 
 

Resultaten van de Gooiland-meldingen: 

Deze periode (01-01-2017 t/m 31-12-2017) heeft Gooiland 294 meldingen ontvangen, waarvan 

136 afgemeld. In 2016 waren dit  329 meldingen waarvan 144 afgemeld en in 2015, 272 

meldingen  waarvan 132 afgemeld. Hieronder vind u de specificatie van het aantal meldingen:  

 2017    2016   2015    

 Assistentie verlening :13/1 afgemeld 19/3 afgemeld  13/2 afgemeld  
 Brand melding  :19/9 afgemeld 8/2 afgemeld   7/2 afgemeld  
 Inbraak melding  :171/82 afgemeld 219/98 afgemeld        176/95 afgemeld  
 Inschakeling                     :6                               16/2 afgemeld             10 
 Medisch alarm  :1   0   0 afgemeld 
 Opening                           :0                                0                         1  
 Overval melding  :1             2/1 afgemeld  1 afgemeld   
 Sabotage melding :9/2 afgemeld     11/8 afgemeld  18/7 afgemeld   
 Stroomstoring  :21/9 afgemeld 10/7 afgemeld  10/6 afgemeld   
 Technisch alarm  :26/18 afgemeld 15/8 afgemeld  8/6 afgemeld   
 Test melding  :25/15 afgemeld 27/14 afgemeld 26/14 afgemeld  
 Verboden uitschakeling   :2                        2/1 afgemeld               2  
 

2015: 3 maal daadwerkelijke inbraak 

2016: 3 maal daadwerkelijke inbraak 

2017: 4 maal daadwerkelijke inbraak 

4 maal daadwerkelijke inbraak (betreft de data 03-04, 03-09, 19-10 en 18-11) aan de Catharina 

van Renneslaan (twee maal), Hertog Hendriklaan en Sweelincklaan. 

 

3. Verkeer 
 
Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2017 de volgende activiteiten onderkend: 

a) Imlementatie maatregelen Bachlaan. Inmiddels zijn op de Bachlaan zes sluizen met 

drempels aangelegd, gedeeltelijk mede-gefinancierd door de bewoners. 

b) Evaluatie van het project ‘Veilig naar school’. Na evaluatie is besloten tot het 

permanent maken van de maatregelen in de Mozartlaan en rond de 

Godelindeschool. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met school en gemeente 

over parkeermaatregelen rond de Klimopschool. 

c) Bespreken van overige voorstellen met betrekking tot verkeersmaatregelen. 

Communicatie met leden over gemeente-plannen 
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4. Evenementen 

Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2017 de volgende activiteiten onderkend: 

a) ALV en borrel op ’t Melkhuisje. Deze heeft op 14 februari 2017 plaatsgevonden. 

b) Excursie naar museum Hilversum. Op 5 maart is er een inspirerende rondleiding 

georganiseerd door de twee exposities van dat moment: De Zilveren Camera 2016 en 

een expositie van de journalist Jeroen Oerlemans (1970 - 2016). 

c) Het grote event op de Parken in de nazomer. In september is er – wegens groot 

succes van voorgaande jaren - opnieuw een ‘High Tea at the Park’ georganiseerd in 

het Nimrodpark.  De opkomst was nog groter dan de vorige keren. 

 

5. Disputen 

Dit jaar is er één buurtdispuut bij ons gemeld. Vanuit privacy oogpunt zullen we hierover 

geen nadere informatie verstrekken. 

Bij individuele disputen geven wij doorgaans het adres van een mediator. Wij hebben als 

bestuur slechts zeer beperkte capaciteit om zelf te bemiddelen bij individuele disputen. 

 

6.  Communicatie 

Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2017 de volgende activiteiten onderkend: 

a) Opzetten nieuwe website De website van 2014 was dusdanig verouderd dat er achter 

de schermen druk is gewerkt aan een vernieuwde website. Begin 2017 is deze 

vernieuwde website live gegaan. 

b) Versturen jaarlijkse nieuwsbrief. Dit heeft in 2017 niet plaatsgevonden omdat wij 

hiervoor geen aanleiding zagen.  

c) Periodieke mailings. Wij hebben u door middel van e-mails en berichten op de 

website op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen in de wijk. 

d) ALV stukken. De stukken voor de ALV (zoals dit jaarverslag) treft u aan op de website 

en in de e-mail. 

Daarnaast is het ledenbestand geactualiseerd en is er een groot aantal email adressen 

opgevraagd en gewijzigd. Dit actuele ledenbestand wordt beheerd door de penningmeester. 

  



Jaarverslag De Parken – 2017 
 

 

 Wijkvereniging De Parken 

Diergaardepark Nimrodpark   Kannesheuvelpark 
 

7.  Financiën 

In 2017 zijn wij geconfronteerd met een groot aantal openstaande contributieposten. De 

oorzaken hiervoor zijn velerlei: verhuizingen, geen adreswijzigingen doorgeven, onduidelijke 

betalingen, vergeten, etc. Zoals gezegd is inmiddels het adressenbestand geactualiseerd dus 

hopen wij de meeste van deze punten in de toekomst te ondervangen. 

Alle openstaande posten van vòòr 2017 zijn afgeschreven. Wel staat nog voor een bedrag 

van Euro 1.125 (45 leden) open voor het voorgaande jaar. Wij vertrouwen erop dat deze 

leden hun bijdrage alsnog spoedig zullen voldoen! 

Ter herinnering:  

a) Gelieve bij betaling altijd het adres en het jaar waarop de betaling betrekking heeft  

vermelden;  

b) Verhuisberichten graag per e-mail graag doorgeven, zo mogelijk met vermelding van 

de naam en de contactgegevens van de nieuwe bewoner.   

Onderstaand treft u de jaarrekening 2017 van de wijkvereniging aan. 
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RESULTATENREKENING 2017 begroot 2016 

    

Inkomsten    

Contributie  € 5.497,50   € 6.500,00   € 5.650,00  

Rente  € 0,37   € 425,00   € 200,51  

Donatie  € 75,00   € -     € -    

  € 5.572,87   € 6.925,00   € 5.850,51  

Uitgaven    

Algemene Ledenvergadering  € 961,76   € 850,00   € 889,00  

Aansprakelijkheidsverzekering  € 338,41   € 350,00   € 339,08  

Bankkosten  € 201,72   € 200,00   € 224,88  

Domein hosting (website)  € 181,50   € 500,00   € 217,80  

Onderhoud website  € 2.587,86   € -     € 251,00  

Evenementen (high tea & museum)  € 2.077,69   € 3.900,00   € 903,76  

Representatie  € 126,05   € 200,00   € 341,70  

Kantoorartikelen  € 180,16   € 100,00   € 292,00  

  € 6.655,15   € 6.100,00   € 3.459,22  

    

Resultaat  € -1.082,28    € 2.391,29  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALANS 2017 2016 

   

Activa   

Nog te ontvangen donaties 2017 (45)  € 1.125,00   
Bank  € 43.460,66   

  € 44.585,66   
Passiva   

Reserves  € 43.700,33   
Te betalen kosten (high tea)  € 885,33   

  € 44.585,66   

   

      

BANKREKENINGEN   

Rekening NL49 ABNA 0405 8009 24  € 7.464,62   € 8.547,27  

Rekening NL43 ABNA 0537 1407 78  € 35.996,04   € 35.995,67  

  € 43.460,66   € 44.542,94  
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Mutatie  € -1.082,28   
 

  

 


