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Notulen Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2021 
 
Locatie:      Persijnzaal van de Warenar 

 
Aanwezig:   E. Koopman, L. Koopman, A. Kooijman, J.L. Spoormaker, F.Koemans, 

P.Spaan, V.Lemckert, F.Evers, Fam. v. Straaten, T. Jonker, F.Otten, M. 
Doornbos, Fam. Reeves, Fam.Slavenburg, A.Wezel, E. Cammeraat, 
R.Hompes,R.v.Berckelaar, P.P.Baart, D.v.d.Veen, B.Hufenbach, J.Lelieveld, 
A.Greeven, M.Lobbosco, K.Bernicke, M.Rader, G.Kleisterlee, W.J. Rietveld, 
R.F. Groenendijk, D. v.d. Meulen, N. Kruikemeijer, F.Brom, C. Clemens. 
Totaal 36. 

  
OPENING   
Voorzitter Erik Koopman opent om 20.00 uur de vergadering. Hij heet iedereen van harte 
welkom, zeker na deze duistere Corona-periode. Na zo’n lange tijd en vanwege het feit dat 
de Generaal Winkelmanlaan voor het eerst fysiek bij een ALV aanwezig is, stellen het 
Bestuur en de straatambassadeurs zich derhalve nog even voor aan de leden. 
 
GEMEENTE WASSENAAR SINDS 1 SEPTEMBER.  
Gastspreker Berty Koemans, onze wijkmanager, vertelt ons over de ontvlechting van de 
gemeente Wassenaar van de gemeente Voorschoten. Hierdoor zijn veel medewerkers 
weggevallen. Zij kunnen niet direct vervangen worden. De gemeente is dus onderbezet 
waardoor niet altijd alles vlekkeloos verloopt. Berty geeft aan dat zij als wijkmanager 
bereikbaar wil zijn voor vragen om op deze wijze te trachten de gemeentezaken goed te 
regelen. Derhalve hieronder haar gegevens. 
 
Contact gegevens Berty Koemans:  
Email: bkoemans@werkorganisatieduivenvoorde.nl 
Tel:  06-50064827;     0886549676 
 
Er wordt haar gevraagd waarom er op het stukje gemeentegrond in de Admiraal Helfrichlaan 
zoveel gekapt is. Zij weet dat niet. Tevens wordt gevraagd of de gemeente invloed kan 
hebben op Liander. Zij zal deze zaken trachten uit te zoeken. 
Floris Otten bedankt Berty voor haar inzet en altijd goede bereikbaarheid. 
 
NOTULEN ALV 10-06-2020 Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen aanmerkingen. Wel is er een 
enkele opmerking. De voorzitter arresteert daarna de notulen. 
 
MEDEDELINGEN BESTUUR 
Floris Otten meldt als secretaris dat het goed gaat met de vereniging. Het aantal leden, 
mede door het toetreden van De Frederik, neemt gestaag toe. Nu is dat 140 en 
vertegenwoordigt bijna 80 % van het adressenbestand van onze buurt. 
Een nieuw gezicht is  Menno Doornbos, de nieuwe eigenaar van Het Hertenhuisje, een 
markant historisch  monument in onze wijk. Hij is duidelijk een zeer geschikte persoon om 
dit monument te beheren. 
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Het nieuwe aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden functioneert in Park 
Backershagen nu goed. Maximaal 4 onaangelijnde honden per persoon. Tijdens het 
broedseizoen zijn alle honden, evenals vroeger, aangelijnd. Er zijn weinig klachten. Honden-
uitlaatdiensten laten zich niet meer zien en dat was het doel. 
Met enige drang is door uw bestuur en ook door het bestuur van De Frederik met succes bij 
de gemeente bereikt dat de dicht geslibte sloot rond het sportveld weer goed gedraineerd 
gaat worden. Dat zal in het volgend voorjaar plaatsvinden. Het is erg belangrijk voor de 
conditie van het sportveld. 
Door de Corona hebben we als buurtvereniging in het afgelopen jaar niet veel evenementen 
kunnen organiseren. Een geplande Lente-BBQ en een Kerstborrel hebben niet kunnen 
doorgaan. Wel zijn in het afgelopen voorjaar enkele mooie (overtekende) rondwandelingen 
in Park Backershagen gemaakt o.l.v. Korneel Aschmann, landschapsarchitect. 
En ook nu recent, na de vaccinaties, konden enkele succesvolle “Burendagen” gehouden 
worden op de Papegaaienlaan, Backershagenlaan en in de SbN Doormanlaan. Veel dank aan 
de initiatiefnemers, Roeland van Berckelaer,  Anne Kooijman en Sander ten Wolde. 
Ook werden met Pasen door de kinderen nog eieren gezocht en werden “Gemeente 
bloembollen” gepland. 
De vereniging-website werd verder  verbeterd. Sander Ten Wolde gaf hierover kort een live-
demonstratie. Het wachtwoord voor de website voor leden is : BVB 
 
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN 
Door het toetreden van De Frederik, besluit ALV 2020,  dienen de statuten wat betreft het 
werkgebied van de BVB te worden gewijzigd.  
Marijke Slavenburg merkt op dat de bewoners van Landgoed Backershagen als adres ook 
daadwerkelijk ‘Landgoed Backershagen’ hebben en niet ‘Backershagenlaan’. Dus is het 
technisch correct om ook deze toevoeging aan het werkgebied van de BVB in de statuten 
vast te leggen.  
Tevens werd het aantal bestuursleden van 5 naar 7 verhoogd zodat de buurt per straat beter 
vertegenwoordigd is en er sprake is van een betere continuïteit in het bestuur. Daarnaast 
waren er nog enkele wettelijke verplichte wijzigingen die sowieso moesten plaatsvinden. De 
leden zijn per email op de hoogte gesteld van deze wijzigingen. 
De vergadering keurt de wijzigingen bij acclamatie goed. 
Daar er geen 2/3 deel van alle leden aanwezig is zal op 10 november om 20.00 uur statutair 
een 2de ALV worden gehouden om als enige agendapunt bovenstaande statutenwijzigingen 
te bekrachtigen. Bij die 2e ALV is geen 2/3 aanwezigheid vereist. De leden kunnen zich voor 
deze extra ALV aanmelden. 
 
STAND VAN ZAKEN VERKEERSPLAN WASSENAAR    
Eddo Cammeraat, voorzitter van onze verkeerscommissie, geeft een toelichting. Enkele 
punten hieruit zijn: van het intense verkeer is  volgens het onderzoek van Royal Haskoning 
(RHK) slechts 20% veroorzaakt door sluipverkeer. 80 % zouden de Wassenaarders zelf zijn. 
De verkeerscommissie heeft hier zijn twijfels over. RHK verwacht een ontlasting van de 
verkeersdrukte na opening van de Rijnlandroute in 2022. Onze verkeerscommissie zet in op 
het ontmoedigen van het verkeer door lokale maatregelen, het afwaarderen van de straten 
tot 30 km-zones en meer de fiets te nemen. Er is zo veel aan informatie dat Eddo Cammeraat 
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toezegt de documenten op onze website te plaatsen. Op deze wijze kan iedereen zichzelf 
goed op de hoogte stellen. 
 
FINANCIEN  
Ton Jonker deelt mee dat de vereniging er financieel goed voor staat. Er is een vermogen 
van ruim 10.000 €. Door de Corona hebben we weinig kunnen uitgeven. De leden zijn zeer 
trouw in het betalen van hun contributie. Omdat we er financieel goed voorstaan, roept het 
bestuur de leden op om actief te zijn met initiatieven die de cohesie in de wijk versterken. 
Buurtborrels, BBQ’s, Kerstborrels, de lief- en leedpot, activiteiten als Who is Who. Het 
bestuur ziet graag aanvragen komen om dergelijke activiteiten te ondersteunen. 
 
Peter Paul Baart vraagt waarom het eenmalige entreegeld van 50 € van destijds zonder 
toestemming van de ALV is afgeschaft. Erik Koopman meldt dat destijds het entreegeld is 
geïntroduceerd om een buffer op te bouwen voor eventuele juridische bijstand. Die buffer is 
inmiddels aangelegd. Daarom heeft het bestuur in 2020 besloten het entreegeld niet meer 
te innen, maar enkel het jaarlijkse lidmaatschap van 10 € 
Peter Paul geeft aan dat hij deze beslissing graag als ALV besluit had gezien. Na enige 
discussie over de juiste procedure en een gewenste hoogte van het verenigingsvermogen, 
incl. buffer,  geeft Ton Jonker de vraagsteller gelijk. Daarbij memorerend dat het 1 ½ jaar 
geleden inderdaad door bestuur zo besloten is. Maar, mochten de leden, die destijds het 
entreegeld hebben betaald, bij beëindiging van hun lidmaatschap die 50 € willen 
terugvragen, dan bestaat daartoe de mogelijkheid, mits er een betaalbewijs is.  
 
De kascommissie heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, met complimenten voor 
zowel de gevoerde administratie als het feit dat de betalingen keurig binnen zijn. Ton Jonker 
zal deze verklaring ter informatie op de website zetten. Door de ALV wordt de 
penningmeester bij acclamatie decharge verleend. 
Erik Koopman geeft aan dat bij andere verenigingen de kascommissie per ALV aangepast 
wordt. Een kascommissielid doet dan een termijn van 2 jaar, waarvan het eerste jaar als 
junior en het tweede jaar als senior lid. Dit voorkomt dat steeds dezelfde mensen dit 
toezicht doen. De huidige commissie bestaat al een aantal jaren uit Paul Rotering en Coen 
Rueb. Er wordt aan de aanwezigen gevraagd wie plaats wil nemen in de kascommissie. Fon 
Koemans biedt zich spontaan aan. Dit wordt bij acclamatie door de leden geaccepteerd. 
Onder dankzegging voor de meerdere controles wordt het seniore lid, Paul Rotering 
ontheven van zijn taak. De toekomstige kascommissie, die 2021 gaat controleren, zal 
bestaan uit Coen Rueb (senior lid) en Fon Koemans (junior lid). 
 
VOORSTEL BENOEMING BESTUURSLEDEN 
Van het zittende bestuur loopt statutair de termijn van Ton Jonker af. Hij stelt zich 
herkiesbaar. Erik Koopman, Floris Otten en Sander ten Wolde blijven aan. Wel zullen volgend 
jaar Erik Koopman en Floris Otten na 5 jaar uittreden en plaats maken voor nieuwe leden. 
Als nieuwe bestuursleden worden Robbert Groenendijk en Jan Louis Spoormaker 
voorgesteld. Zij introduceren zichzelf. Bovenstaande veranderingen en benoemingen 
worden bij acclamatie door de vergadering goedgekeurd. 
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Het bestuur bestaat na deze goedkeuring van de ALV uit: 
• Erik Koopman, Voorzitter 
• Floris Otten, Secretaris 
• Ton Jonker, Penningmeester 
• Sander ten Wolde, Bestuurslid 
• Jan Louis Spoormaker, Bestuurslid 
• Robbert Groenendijk, Bestuurslid 

 
TRANSITIEVISIE WARMTE EN KLIMAATTAFEL WASSENAAR 
Sander Ten Wolde stelt zich samen met straatambassadeur Roeland van Berckelaer als 
Buurkracht-team voor. Zij nemen het voortouw in duurzaamheid. Zij deden al warmte-
camera onderzoek bij vele bewoners in onze wijk. Zij zoeken nog een 3de persoon die met 
hen wil meedoen. 
Sander vertelt dat bij het akkoord van Parijs de start in duurzaamheid is gemaakt door te 
stellen dat de warmte op aarde niet meer dan 2 graden mag stijgen. Hierna is derhalve in 
Nederland in 2019 een Klimaatwet in werking getreden met als doel de CO2 uitstoot te 
reduceren en Nederland in 2050 bijna geheel CO2 vrij te maken. Lokaal ontstond in de 
gemeente Wassenaar als initiatief “de Klimaattafel “ die aanzet gaf tot de oprichting van 6 
Buurkrachtteams. Zij vormen 1 daarvan. Zij willen als Buurkrachteam nu het isolatietraject 
ingaan en bewoners van onze buurtvereniging hierbij helpen. 
Het nieuwe bestuurslid Jan Louis Spoormaker, tevens voorzitter van de V.V.E. van De 
Frederik, vertelt hierna iets over het zeer moderne duurzaamheidsproject van De Frederik 
zelf. Het pand is in principe energie-neutraal. Het systeem is technisch ingewikkeld.  
Hij biedt aan geïnteresseerden het systeem van De Frederik te laten zien en uit te leggen. 
Ook zal het project op de website worden geplaatst. 
Fred Brom vraagt om de contactgegevens van bovenstaande betrokken personen: 
Sander Ten Wolde:   tel: 06-36228473; email: sandertenwolde@gmail.com 
Roeland van Berckelaer: tel: 070-5113819; email: hr@opduin.xyz 
Jan Louis Spoormaker tel: 06-38543542; email: jl@spoormaker.com 
 
RONDVRAAG 
Marijke Slavenburg meldt dat zij heeft gehoord dat het Rijnlands Lyceum 350 extra 
scholieren zou krijgen. Zij maakt zich zorgen dat dit het verkeer op de Backershagenlaan ook 
weer drukker gaat maken. 
Vervolgens vertelt zij dat, ook tijdens sluiting van het Rijnlands Lyceum, er continue een zeer 
luide afzuigpomp in de school blijft draaien. De vraag is of daar, uit energiebezuiniging, niet 
wat aan gedaan kan worden. Sander ten Wolde zal hierover met de school contact 
opnemen. 
 
AFSLUITING 
De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit om een glaasje 
aan de bar te komen drinken. Er volgt een zeer geanimeerd samenzijn waarbij men weer 
even met elkaar kan bijpraten. 
 
Floris Otten,   
Secretaris Buurtvereniging Backershagen  


