
 

 

Notulen Algemene ledenvergadering Paasberg en Wellenstein 
 
 

Opening 
De ALV van 18 april 2019 is om 20.30 uur in locatie ’t Span aan de Van Maerlantstraat 1 
geopend door de voorzitter. 
Aanwezig: Ellis Knegt (voorzitter), Kees Haverkate (penningmeester), Lars Birkholz 
(secretaris en notulist), Dagmar ten Broek (algemeen bestuurslid) en 4 leden. 
 

Notulen ALV 18 april 2018 
Er wordt gevraagd een korte terugblik te geven van acties die in 2018 zijn genoemd. 
Korfbalvereniging Oost-Arnhem: er is overleg geweest en een principe afspraak gemaakt 
voor een jaar. We hebben afgesproken dat we zonder huurkosten gebruik kunnen maken 
van de ruimtes en dat we wel zorgen voor omzet. Na dit jaar gaan we evalueren of dit voor 
alle partijen werkbaar is. 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen of wijzigingen vastgesteld. 
 

Financiën 
Jaarrekening 2018 
De penningmeester licht de jaarrekening toe. De realisatie loopt goed in lijn met de 
begroting. De financiën zijn nog steeds gezond.  
In de vorige ALV is voorgesteld om de contributie te verhogen naar €12,50 om zo een buffer 
op te kunnen bouwen, bijvoorbeeld voor een lustrumfeest. Dit is goedgekeurd en met ingang 
van 2020 wordt de contributie €12,50 per jaar. De jaarrekening wordt verder ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Bevindingen ‘kascontrolecommissie’ en verlening decharge 
Op 22 februari 2019 heeft de kascontrolecommissie de jaarstukken beoordeeld. De 
kascontrolecommissie en ALV verleent decharge. De penningmeester stelt voor om de heren 
M. Brouwer en B. Havekes her te benoemen voor de kascontrolecommissie voor 2020. De 
ALV keurt dit voorstel goed. 
 
Begroting 2019 
De vermogenspositie van de wijkvereniging is nog steeds goed. De begroting voor 2019 is 
conform 2018 opgesteld. Sport en kinderactiviteiten iets hoger, vanwege aanschaf materiaal. 
De wijkkrant wordt iets duurder vanwege de BTW verhoging. 
De begroting van 2019 kan er iets anders uit komen te zien omdat we heel recent een 
verzoek hebben gekregen om bij te dragen aan de plukstrook aan de Jac. Perkstraat. Dit is 
maximaal € 500,-. Dit is toegezegd door het bestuur. Het was nog niet bekend of dit ook 
nodig is. 
 
Mededeling 
 
Bestuur 
Het verzorgingshuis op de ‘Paasberg’ is verkocht. Verder is er niets bekend, de secretaris zal 
een mail sturen naar de projectontwikkelaar. 
 
Buurtpreventie 
Buurtpreventie is bezig met een herstart (een soort) buurtpreventie 2.0. Een herijking van: 
wat is het doel! De conclusie is dat de wijk veilig is, dus de straatcontactpersonen betrokken 
houden is lastig.  
 
Communicatie 
Peter Schotman, van de webhosting, heeft de wijkwebsite ge-update. 



 

 

 
Werkgroep “Beek op de Paasberg” 
De werkgroep beek op de Paasberg heeft de nieuwe raadsleden een brief gestuurd (zie de 
website). Tevens is een visie gemaakt die eerder dit jaar is gepresenteerd. 
 
 

Activiteiten en actualiteiten 
Initiatief van de plukstrook in de Jac. Perkstraat. Ze willen graag contact leggen met 

communicatie, om zo de plukstrook op de website aandacht te geven. Er wordt afgesproken 

om dit met de betrokkenen af te stemmen. 

 

Dit jaar is het 75e jaar Slag om Arnhem. Er komen herinneringsmaaltijden. De voorzitter en 

een medebewoner  is naar de voorlichtingsavond van de gemeente geweest. Nu is het tijd 

om initiatieven te verzamelen. Na het indienen van een plan bij de gemeente, kan de 

gemeente besluiten financieel bij te springen en eventueel ook met aankleding. Eventueel 

kan dit ook samen met Bronbeek georganiseerd worden, contact met de commandant van 

Bronbeek is aanwezig. Er kan dus nu over de invulling/communicatie nagedacht worden. 

 

De te hoge snelheid op de Bronbeeklaan blijft een issue. Het plan is nu om drie 

versmallingen aan te brengen in de weg. We zullen de gemeente vragen om een stukje 

(tekening) aan te leveren voor op de website. 

 

Er is een vraag gesteld aan het bestuur over de grasstroken op de Bronbeeklaan. Er zijn er 

een paar weggehaald. De bijenvereniging Arnhem Zuid heeft via de gemeente geregeld dat 

die ingezaaid worden met bloemen. De communicatie hierover was zeer beperkt en is buiten 

de wijkvereniging om gegaan. Alleen enkele omwonenden zijn op de hoogte gesteld. 

 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag. 

 

Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 21.45 uur de vergadering. 


