
 

 

DOOR HET BESTUUR 

 

Notulen ALV 18 juni  2020 wijkvereniging Paasberg en Wellenstein 
 
 

Opening 
De ALV van 18 juni 2020 is om 20.30 in de kantine van Oost/Arnhem aan de Van 
Maerlantstraat 3 geopend door de voorzitter. 
Aanwezig: Ellis Knegt (voorzitter), Kees Haverkate (penningmeester), Lars Birkholz 
(secretaris en notulist), Dagmar ten Broek algemeen bestuurslid)  en 3 leden 
 

Notulen ALV 18 april 2019 
Er wordt gevraagd een korte terugblik te geven van acties die in 2019 zijn genoemd. 
Het verzorgingstehuis op de ´Paasberg´ is nu actueel net zoals de herinrichting van de 
Bronbeeklaan, dit komt allebei later nog ter sprake. De herinneringsmaaltijden samen met 
Bronbeek zijn ook gehouden. 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen of wijzigingen vastgesteld. 
 

Financiën 
Jaarrekening 2019 
De penningmeester licht de jaarrekening toe. De realisatie loopt goed in lijn met de 
begroting. De financiën zijn nog steeds gezond. De jaarrekening wordt verder ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Bevindingen ‘kascontrolecommissie’ en verlening decharge 
Op 13 maart 2020 heeft de kascontrolecommissie de jaarstukken beoordeeld. De 
kascontrolecommissie en ALV verleent decharge. De penningmeester stelt voor om de heren 
E. Saalting en B. Havekes  te benoemen voor de kascontrolecommissie voor 2021. De ALV 
keurt dit voorstel goed. De huidige penningmeester geeft aan te willen stoppen met zijn 
werkzaamheden. We gaan nog in gesprek met een paar vrijwilligers, M. Brouwer is eerder 
ook al penningmeester geweest en wil dit eventueel wel weer oppakken. 
 
Begroting 2020 
De vermogenspositie van de wijkvereniging is nog steeds goed. De verhoging van de 
contributie is merkbaar. Door corona zijn diverse activiteiten afgelast: het wijkfeest, 
Paaseieren zoeken en Zeskamp. Hierdoor is er nu €5.000 over. Dit wordt gereserveerd voor 
het wijkfeest in 2021.  De begroting voor 2020 is verder conform 2019 opgesteld.  
 

Activiteiten en actualiteiten 
 

Wijkfeest 

Het wijkfeest is verplaats naar 2021 vanwege corona. Een nieuwe datum is nog niet bekend. 

Het voorjaar of rond de zomervakantie. Het wordt samen met de werkgroep Sport- en 

kinderactiviteiten georganiseerd. 

 

Verzorgingshuis op de ‘Paasberg’ 

Momenteel  zitten er weer 8 bewoners, na de voorlopige uitspraak van de 

voorzieningenrechter. Eind van het jaar komt waarschijnlijk het hoger beroep. Stichting 

BBRB wil te zijner tijd waarschijnlijk nogmaals gaan flyeren voor een nieuwe donoractie, met 

medewerking van de wijkvereniging. 

 

Herinrichting Bronbeeklaan 



 

 

Na jaren van klagen en diverse aanvullende maatregelen, een advies van VVN Nederland en 

als laatste in 2018 een verkenning of de verkeersinrichting in de Bronbeeklaan aangepast 

kon worden, is het nu bijna zover. Er komen een drietal middengeleiders en de weg wordt 

daar plaatselijk verbreed. Het is nu wachten op de laatste vergunning en dan zal de 

aannemer naar verwachting de 2e helft van 2020 de werkzaamheden uitvoeren. 

 

De direct omwonenden hebben hier een brief over ontvangen. De brief met bijbehorende 

tekening is te lezen op onze website. 

 

Verbetering duurzaamheid en sociale cohesie 

De gemeente wil de sociale cohesie versterken binnen de wijken. Momenteel is hier geen 

concreet plan of team mee bezig binnen de wijk Paasberg-Wellenstein. 

Er is een initiatief Energietransitieplan Paasberg-Wellenstein. In de wijkkrant van juni 2020 

staat nogmaals een oproep van dit initiatief. De secretaris heeft zich hier ook bij aangesloten, 

vanuit zijn eigen interesse, maar is hiermee gelijk een verbinding met de wijkvereniging. 

 

Rondvraag 

Een van de leden stelt voor om op meer manieren de ALV onder de aandacht te brengen, 

bijvoorbeeld Nextdoor en door e-mail adressen te gaan gebruiken. De e-mail zou je vaker 

per jaar kunnen gebruiken (niet te vaak). 

 

Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 22.00 uur de vergadering. 


