Algemene LedenVergadering
Bewonersorganisatie Binnenstad Oost
Datum dinsdag 14 mei 2019, 20.00 – 21.00
Locatie Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen

Aanwezig Rob Dijkshoorn, Jakobine von Dömming, Jan Engels, Ype van Gorkum,
Alice Henkel, Celesta Jorna, Pieter Kuindersma, Mirjam van der Leij,
Ymmy Oosterhof, Bea Ploeg, Anja Sneijder, Martin Stoffelsma, Jan de
Vries, Hanna Weijl, Marijke Wilmans, Peter Kars (penningmeester),
Ferry Tan (voorzitter), Annelies de Wijk (secretaris), Jos Rietveld
(notuliste)
Afwezig Henk Boldewijn (m.k.), John Wensing (m.k.)
afgemeld tijdens vergadering: Christa Beuker, Hein van de Water
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Verslag ALV 11 april 2019
Toekomst BoBo
Verkiezing bestuur, verkiezing kascommissie
Rondvraag
Acties, sluiting

1. Opening en mededelingen
Peter Kars, scheidend penningmeester, heet iedereen welkom en opent vergadering.
Het bestuur had meer respons verwacht op de uitnodigingen i.c.m. verspreiding van
40 sprilgele affiches op strategische plekken (vuilnisbakken). Er zijn in totaal 4
afmeldingen. Peter Kars is vanavond voorzitter. Hij gaat morgen, samen met Ferry
Tan, de affiches verwijderen. Zij weten de exacte plekken, want hebben immers
verspreid. (Zie ook punt 6, 7.)

2. Vaststelling agenda
Evt. nieuwe agendapunten schuiven door naar Rondvraag, aangezien hoofddoel deze
bijeenkomst de toekomst van BoBo is.
3. Verslag ALV 11 april 2019
Verslag ALV 11 april 2019 wordt unaniem goedgekeurd.
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4. Toekomst BoBo
-

-

-

-

Er hebben zich geen straatvertegenwoordigers gemeld.
Marijke Wilmans informeert in hoeverre functie straatvertegenwoordiger
meteen gelieerd is aan bestuursfunctie?
Reactie praktiserend voorzitter: betrokkenheid straatvertegenwoordigers
bij wijk leidt vaak tot bestuursfunctie.
Jan de Vries: Henk Boldewijn, interesse bestuursfunctie, komt misschien
later vanavond.
Jakobine von Dömming meldt dat zij en Hein van de Water (afwezig)
eventueel bereid zijn zitting in het bestuur te nemen. Beiden werken zeer
fulltime, kunnen bestuursactiviteiten alleen realiseren als deel van een
meerkoppig bestuur.
Eerder gaf Amrut Sijbolts (afwezig) aan een bestuursfunctie te willen
vervullen. Vergadering ziet combinatie eventuele bestuurstaken in
samenhang met zijn functie als fractievoorzitter Stad en Ommeland als
aandachtspunt.
Jan Engels meent dat iedere wijkbewoner, ongeacht functie in het dagelijks
leven, in aanmerking komt zitting te nemen in het bestuur.

5. Verkiezing bestuur, verkiezing kascommissie
Zo het nu lijkt is een bestuur mogelijk.
o
o
o
o
o

Ferry Tan, bestuurslid (nu voorzitter)
Jakobine von Dömming, bestuurslid (duo-functie met Hein van de Water)
Hein van de Water, bestuurslid (duo-functie met Jakobine von Dömming)
Amrut Sijbolts, geïnteresseerde (niet aanwezig)
Henk Boldewijn, geïnteresseerde (niet aanwezig)

Alice Henkel en Pieter Kuindersma melden zich aan om kascommissie te bemensen.

6. Rondvraag
 Jakobine von Dömming informeert bij huidig bestuur
informatieoverdracht.
Reactie bestuur: vanzelfsprekend.
 Annelies de Wijk, scheidend secretaris, attendeert op verhoging
parkeertarieven in binnenstad m.i.v. 1 oktober: € 4,- per uur voor
centrum, Binnenstad Oost en Hortusbuurt. De rest € 2,40.
Bewonersvergunning stijgt de komende vier jaar met € 5,- per jaar,
binnen Diepenring met € 15,- .
De tijden voor betaald parkeren worden gelijk aan die binnen de
Diepenring.
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Er komt waarschijnlijk een limiet op het aantal bewonersvergunningen.
Rob Dijkshoorn twijfelt steeds sterker aan harde toezegging van
gemeente dat parkeertarieven ‘kostendekkend’ voor bewoners zouden
zijn.
Martin Stoffelsma en anderen vonden geen artikel over BoBo in
Gezinsbode. Reactie bestuur: er is gekozen voor verspreiding sprilgele
affiches, omreden NEE-NEE-stickers. Bovendien zijn ondergrondse
containers, bij wegbrengen vuilniszakken, strategische plekken voor
wijkbewoners. (Zie ook punt 1, 7.)
Reactie Marijke Wilmans: ‘Ik ben hier omdat ik de affiche las!’
Jan de Vries krijgt van straatgenoten positieve reacties bij mondeling
verslag over zijn aanwezigheid bij ALV van 11 april; dit leidt echter niet
tot belangstelling straatvertegenwoordiging.
Ymmy Oosterhof oppert om met de geïnteresseerden een kleine
bijeenkomst te plannen omtrent mogelijke formatie nieuw bestuur.
Jakobine von Dömming vraagt of vanavond (18 aanwezigen) verkiezing
mogelijk is?
Reactie Annelies de Wijk: ja (indien voldoende gegadigden).
Peter Kars stelt voor over ca. 4 weken ALV met twee agendapunten:
A. Zijn er voldoende nieuwe bestuursleden
B. Opheffing ja dan nee

 Met algehele goedkeuring wordt aangenomen dat de geïnteresseerden
voor bestuursfuncties samen met scheidend bestuur bijeenkomen
(locatie: huisadres Peter Kars of Jakobine von Dömming). Eventueel
nieuw bestuur probeert samen met vertrekkend bestuur een volgende
ALV nog in de maand juni te plannen.

7. Acties, Sluiting
 Ferry Tan en Peter Kars verwijderen morgen affiches (zie ook punt 1, 6).
 Peter Kars dankt voor aanwezigheid en inbreng.
Uitnodiging volgende bijeenkomst volgt.
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