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JAARVERSLAG 2016 - WIJK- EN SPEELTUINVERENIGING ORANJEWIJK
2016 stond in het teken van verbeteren, versterken en op de rails krijgen van de organisatie. In de eerste helft van
het jaar lag de focus nog op het buurthuis: de laatste klusjes van de verbouwing en het herstellen van de elektrainstallatie. Hierdoor hebben we o.a. een verbeterde verzekering kunnen afsluiten met meer dekking tegen een
vergelijkbare prijs, voor het geval er iets mocht gebeuren met het buurthuis. Het tweede deel van het jaar stond in
het teken van de vereniging en haar activiteiten. Jammer genoeg, is het dit jaar nog niet gelukt om weer een
zomer- of winterfeest te organiseren. Echter is er wel een commissie ontstaan die in februari van 2017 een
Winterfeest zal organiseren.

BESTUURS- EN WIJKPANELLEDEN
Het bestuur is officieel nog niet verder uitgebreid naar het wenselijke aantal van vijf leden, maar er zijn
ondertussen wel enkele kandidaten in beeld. Het bestuur is heel blij met de respons die in november kwam op het
verzoek tot nieuwe bestuurs- en wijkpanelleden. We hebben nu zowel een nieuw wijkpanellid, als een nieuw
kandidaat-bestuurslid in de Oranjewijk. Tino Renkema en Mirjam Postma zijn in de laatste bestuursvergaderingen
aangeschoven en denken na over het invullen van een positie. Mogelijk kunnen we hen tijdens een ALV in 2017
installeren. Daarnaast hebben enkele wijkbewoners aangegeven het bestuur af en toe met wat uitvoerende taken
te willen helpen.

HET LEDENBESTAND
Aan het ledenbestand is afgelopen jaar helaas geen verdere inhaalslag gemaakt. Vanwege alle andere
ontwikkelingen wordt dit doorgeschoven naar 2017. Op de jaarrekening is te zien dat de contributiebijdrage
structureel omhoog is gegaan. Hopelijk kunnen we dit in 2017 nog verder omhoog krijgen.

HET BUURTHUIS
De verbouwingen aan het buurthuis zijn begin 2016 afgerond. Het heeft nog de nodige inzet van enkele
vrijwilligers gekost om de benedenverdieping in de gewenste staat te brengen, maar het is gelukt! Het resultaat
mag er wezen. Lopende dit jaar is echter gebleken dat we er nog niet zijn. Voor de horecavergunning zal de bar nog
een verbetering nodig hebben. Het regelen van de horecavergunning is op de rails: er is een bestuursreglement
opgesteld, de afzuiginstallatie is op capaciteit onderzocht en goed bevonden en Henk Krist zal in januari 2017 zijn
examen Sociale Hygiene afleggen.

VRIJWILLIGERS
Ook dit jaar zijn bijna 70 verschillende vrijwilligers in de weer geweest in de wijk. Oud papierophalers,
speeltuinopruimers, bestuursleden, commissieleden, wijkkrantmakers, het wijkpanel, etc. zetten zich allen in om
onze wijk leefbaar, aantrekkelijk en gezellig te houden. Waarvoor grote dank namens de gehele wijk- en
speeltuinvereniging.

SPEELTUIN
Vele vrijwilligers hebben dit jaar de speeltuin op een fantastische wijze schoon gehouden. Het onderhoud van de
speeltuin is verzorgd door Caparis, de kosten die de wijkvereniging hiervoor maakt, krijgen wij terug uit een
fonds.
In 2015 zijn er plannen gemaakt voor een waterspeelplaats in de speeltuin. In 2016 zijn de ideeen verder
uitgewerkt, zodat we in het voorjaar van 2017 aan de slag kunnen. De financiering lijkt zo goed als rond. Het
wijkpanel had voor 2016 budget gereserveerd om dit initiatief te kunnen ondersteunen. Dat is afgelopen jaar dus
niet ingezet, maar kan ook nog in 2017 worden gebruikt. De gemeente zal bijdragen in de vorm van de
vervangingswaarde van de te verwijderen speeltoestellen. De wijkvereniging heeft zelf ten behoeve van de
waterspeelplaats een reservering van € 3000,- opgenomen in de balans.

KINDERACTIVITEITENCOMMISSIE
De KAC werkte ook dit jaar weer met een budget van ongeveer € 500,- en zet dit volledig in voor het organiseren
van de activiteiten. Ook dit jaar heeft AH Emmakade de activiteiten weer geweldig in natura ondersteund. Er was
een nieuwigheidje dit jaar: na afloop van de Sint Maarten-optocht kon iedereen genieten van pannenkoeken en
een heerlijke rijsttafel. Wel heeft de KAC aangegeven zich uitsluitend nog bezig te houden met het organiseren van
Sint Maarten en de activiteiten rondom Pasen en daarnaast het ondersteunen van initiatieven voor
kinderactiviteiten die vanuit de wijk ontstaan.

ORANJEWIJKGLOSSY
Onze glossy is weer vier keer verschenen en zoals altijd heeft de redactie er elke uitgave weer een prachtig
nummer van gemaakt. Met een oplage van 850 stuks is het het enige communicatiemiddel dat daadwerkelijk bij
alle wijkbewoners in huis binnenkomt. De wijkkrant ligt elk seizoen weer goed gevuld en aantrekkelijk op uw mat
dankzij de bezorger, de schrijvers en de fotografen uit de wijk. Financieel mogelijk gemaakt middels een bijdrage
uit het wijkpanelbudget en de vele adverteerders uit de wijk. Dankzij de vele betrokken wijkbewoners en –
bedrijven kunnen we ook komend jaar weer halsreikend uitkijken naar vier prachtige uitgaves.

NEO
NEO was in 2015 gestart met het organiseren van energiecafes en heeft dit in 2016 voortgezet. Het hoogtepunt
was het laatste cafe waar de commissie een filmpje toonde. Deze bevat interviews met wijkbewoners die
duurzame aanpassingen, zoals isolatie of zonnepanelen, aan hun huis of woonschip hebben gedaan.

ORANJEHOF
De wijkvereniging heeft over het algemeen weinig bemoeienis met de moestuin Oranjehof. De leden betalen hun
contributie, de commissie regelt alles zelf. Wanneer er iemand verhuist, maakt iemand van de wachtlijst kans op
een nieuwe moesbak en er melden zich nog steeds nieuwe mensen aan voor de wachtlijst. Kortom: het draait
goed!

OUD PAPIER
Ook dit jaar heeft de inzet van een kleine 20 vrijwilligers, onder coordinatie van Janny Kamp, gezorgd voor een
inkomstenbron voor de wijkvereniging van zo’n € 1800,-.

GEMEENTE
De gemeente is bezig met het beleid rondom de wijken en dorpen aan te passen. Of dit gevolgen gaat hebben voor
de wijkvereniging en de subsidie die we krijgen van de gemeente is nog onduidelijk. Dit jaar hebben we dezelfde
bijdrage van de gemeente gekregen als voorgaande jaren. Samen met het wijkpanel en de Samenwerkenden
Buurtverenigingen Organisatie zal het bestuur de ontwikkelingen omtrent het wijken- en dorpenbeleid blijven
volgen.
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VOORUITBLIK 2017
Komend jaar hopen we een aantal zaken te regelen en af te ronden:
•

•
•
•
•

Meer grip te krijgen op de geldstromen in de vereniging en een bredere administratieve en
organisatorische basis creeren. Hoewel de samenwerking al erg goed verloopt, zal dit vragen om een
verdere verdieping in de manier waarop wijkpanel, wijkvereniging en de commissies met elkaar
overleggen en (financiele) afspraken maken.
Hieronder vallen ook: het bestuur aanvullen tot vijf leden en het verder op de rails krijgen van het
ledenbestand
Een horecavergunning voor het buurthuis, inclusief barploeg en de aanpassing van het keukentje beneden
tot bar.
Waterspeelplaats in de speeltuin.
Het organiseren van het zomer- en winterfeest.

Daarnaast zullen uiteraard de lopende vrijwilligerswerkzaamheden, commissies en bestuurlijke aangelegenheden
worden voorgezet. Net zoals de jaarlijkse activiteiten die georganiseerd worden zoals de vrijwilligersborrel en de
kinderactiviteiten.
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