Buurtvereniging Seghwaert op Dreef (SOD)
Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Seghwaert Op Dreef,
woensdag 6 april 2022.
Aanwezig: Jan Nieuwlaat, Marianne Nieuwlaat, Jan Oome, Jan Spaans, Ton Marcussen, Grace van
Loveren, Joop Wijsman, Frank Dijkstra, Jan Biemans, Jim Cristini, Lody van Leeuwen, Henk Smits
Schouten, Anouk Talhout, Joop Beekhuizen, Tineke Rotteveel, Trudy de Winkel, Cornelie, Paul ter
Avest, Wim van Herpen, Harry Vos, Just Merks, Nanda van der Maas, Jeroen Verhoef, Joop de Bruin,
Helène Roetman, Ingrid Selderbeek, Ben Hoeksema en Tineke Bossink (verslag).
Bestuur: Konnie Ludwig (voorzitter), Josee Beets, Gertjan Bossink en Martien Muller.
Afwezig met kennisgeving: José Koebrugge, Jan Keijzer, Ria Heskes en Piet Mollema.
1. Openingswoord en mededelingen van de voorzitter en eventueel ingebrachte stukken
Namens het bestuur heet Konnie de aanwezigen van harte welkom op deze algemene leden
vergadering. Konnie blikt terug op het afgelopen jaar. Het was in het tweede achtereenvolgende
jaar dat we geplaagd werden door Corona best heftig. Wederom is een aantal activiteiten op een
laag pitje gezet of niet doorgegaan. De naaiclub is door onvoldoende deelnemers zelfs beëindigd.
Op het stadhuis zijn wij wel goed geholpen in deze lastige tijd waarin wij helaas gedwongen
werden de regels te volgen die golden voor de professionele horeca. Verder wordt verwezen naar
het jaarverslag 2021.
2. Notulen Algemene Leden Vergadering van 22 juni 2021
De notulen worden door de vergadering vastgesteld.
3. Jaarverslag 2021
Het jaarverslag wordt na een beknopte toelichting door de voorzitter goedgekeurd door de
vergadering.
4. Financieel overzicht 2021
De penningmeester geeft in een korte toelichting aan dat het afgelopen verslagjaar nog redelijk
kon worden afgesloten dankzij de aanvulling van het tekort door de gemeente.
Een deel van de noodsteun van de gemeente is in 2022 ontvangen maar is wel in de cijfers over
2021 verwerkt.
- De controle door de kascommissie heeft plaatsgevonden op 13 maart 2022. Het verslag
daarvan wordt voorgelezen door Joop Wijsman en overhandigd aan het bestuur.
- Het financieel verslag over 2021 wordt door de vergadering unaniem vastgesteld.
5. Decharge van het bestuur voor het door haar gevoerde beleid
De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
6. Begroting 2022
De gepresenteerde begroting is al eerder opgesteld en op het voorgeschreven tijdstip in augustus
2021 ingediend bij de gemeente. In coronatijd was het lastig een begroting op te stellen. De cijfers
uit 2019 hebben daarom als leidraad gediend (de periode voorafgaand aan de corona pandemie).
In de loop van dit jaar zal naar verwachting duidelijker worden in hoeverre de kosten zullen stijgen.

Het nieuwe bestuur zal hiernaar kijken en wellicht tot een aanpassing van de cijfers moeten
komen. Aangenomen kan worden dat de energiekosten fors zullen toenemen en dat ook de
prijzen van de consumpties verhoogd moeten worden. Op 1 april 2022 wordt de prijslijst van de
consumpties bij SOD aangepast.
Door de vergadering wordt ook gewezen op de stijgende energiekosten en raadt aan de
buitendeur zoveel mogelijk gesloten te houden. Ook wordt de leden dringend verzocht van de
verwarming af te blijven om te voorkomen dat deze onnodig lang en te hoog staat te branden.
Door vergadering wordt ingestemd met de gepresenteerde begroting.
7. Benoeming van de kascommissie voor 2022
Onder dankzegging beëindigt Hans van Hezewijk zijn werkzaamheden voor de kascommissie.
Volgend jaar zal naast Joop Wijsman ook Harry Vos zitting nemen in de kascommissie. Jim
Cristini blijft reserve lid.
8. Voorstellen en installatie nieuwe bestuursleden
Omdat de huidige voorzitter Konnie Ludwig, de penningmeester Josee Beets en de
ledenadministrateur Gertjan Bossink aftreden als bestuurslid is er het afgelopen jaar naarstig
gezocht naar mogelijke opvolgers. Deze zijn gelukkig gevonden.
De volgende leden worden voorgedragen als nieuw aan te treden bestuurslid:
Joop de Bruin
Ben Hoeksema
Jeroen Verhoef
Nanda van der Maas
Helène Roetman
Ingrid Selderbeek

voorzitter
penningmeester
secretaris
ledenadministratie
activiteitencoördinator
activiteitencoördinator

De vergadering stemt in met deze voordracht, waarmee de benoeming van het nieuwe bestuur
een feit is. Martien Muller blijft aan als bestuurslid. Het bestuur bestaat dan nu uit 7 leden.
9. Rondvraag en vrijwilliger van het jaar
Joop Beekhuizen zet Grace van Loveren als vrijwilliger van het jaar in het zonnetje.
Zij is altijd bereidwillig geweest om bij allerlei voorkomende activiteiten hand- en spandiensten te
verrichten zoals bijvoorbeeld bij het realiseren van de maaltijden op de zondagmiddag en ook bij
het ondersteunen van de penningmeester bij kaswerkzaamheden en niet te vergeten de
Huttenbouwweek. En bloemetje en een waardebon worden aan haar overhandigd.
Namens de biljartclub van de vrijdagmiddag dankt Joop ook de aftredende bestuursleden met een
bos bloemen voor hun werkzaamheden in de afgelopen periode en memoreert nog de
gezelligheid op de vrijdagmiddag.
De nieuwe voorzitter spreekt ook zijn waardering uit naar de vertrekkende bestuursleden en laat
dit blijken door een bos bloemen en een toezegging voor een etentje voor alle oud bestuursleden.
Hij geeft aan veel vertrouwen te hebben in het nieuwe bestuur. Er zijn al duidelijke
taakomschrijvingen geformuleerd. Meldt nog eens veel waardering te hebben voor de door het
aftredende bestuur verrichte taken in de lastige afgelopen jaren.
Het motto van SOD is en blijft: ”voor de wijk, door de wijk” waarbij de focus op het sociale aspect
zal liggen. Ook zal er veel aandacht voor de jeugd in de wijk zijn.
In augustus zullen het beleidsplan, de begroting en de subsidieaanvraag voor het jaar 2023 aan
de leden worden voorgelegd. Dit zal dan zijn vlak voor het moment dat de subsidieaanvraag bij de
gemeente moet worden ingediend.
10. Sluiting
Konnie overhandigt de voorzittershamer aan Joop de Bruin en wenst hem en de overige
bestuursleden veel succes bij de uitvoering van hun taken.

