
 

 

 

JAARVERSLAG 2015 

 
Hiermede doet het bestuur verslag over het jaar 2015 

 

BESTUUR 

  

Na de Algemene Vergadering op 7 april bestaat het bestuur uit de volgende personen. 

 

Milka Sytsma   – voorzitter 

Jan Wagenaar   – penningmeester 

Kees Sintnicolaas  – 1e secretaris 

Harry Deemter  – 2e secretaris 

Anja Hengstman  – bestuurslid 

 

Het bestuur bestaat nog slechts uit 5 personen. Dit betekent dat met deze kleine groep alle 

werkzaamheden binnen de vereniging moeten worden uitgevoerd. Zolang de werkzaamheden zich 

beperken tot het statutair leiding geven aan de vereniging is dat wel te doen. Zodra echter de 

activiteiten, bijvoorbeeld tot saamhorigheid en andere activiteiten voor de wijk, niet door deze 5 

personen kunnen worden uitgevoerd zal het bestuur zich moeten beperken tot de statutaire 

werkzaamheden. Bij het organiseren van andere activiteiten zal dan ook een beroep moeten worden 

gedaan op de leden om als vrijwilliger mee te doen aan een activiteit. 

Om bovengenoemde redenen zal het bestuur in 2016 een enquête houden onder de leden van de 

vereniging met de vraag hoe we verder gaan met de vereniging. 

 

PROOSDIJPARK 

 

Na het aanbieden van de plannen voor het Proosdijpark is de gemeente in zee gegaan met Grontmij 

voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Al snel kon worden vastgesteld dat één en ander niet is 

gegaan zoals door de werkgroep was bedacht. Veel werk moest door de werkgroep worden gedaan 

om de aangebrachte schade te verzachten. De werkgroep heeft in een gesprek met de wethouder 

haar ongenoegen over de gang van zaken bekend gemaakt. In het voorjaar van 2016 zal de zaak 

verder worden geëvalueerd.  

 

BUURTSPEELDAG 

 

Voor de derde keer heeft de vereniging, in samenwerking met Sportservice Ede, een buurtspeeldag 

georganiseerd in de Heideweek. Het is opnieuw een groot succes gebleken. Mede door het mooie 

weer zijn ruim 500 bezoekers geteld en hebben vooral de kinderen aan allerlei spelletjes enz. 

kunnen deelnemen. Het succes werd mede mogelijk gemaakt door de inbreng van Nationale 

Nederlanden, die, op haar eigen wijze, heeft gezorgd voor de inwendige mens. Niet onvermeld mag 

blijven de traditionele medewerking van Kinderboerderij Proosdij.  

Het is de bedoeling dat deze Buurtspeeldag een jaarlijks terugkerend festijn blijft in de Heideweek. 

Een terugkerend probleem is dat tot het laatste moment jacht moeten worden gemaakt op 

vrijwilligers om zich op die dag in te zetten voor een goed verloop. Met dank aan het netwerk van 

de organisatoren is dit tot nu toe net gelukt. 

 

DIVERSEN 

De vereniging is vertegenwoordigd in de regiegroep Veldhuizen waar over de toekenning van de 



wijkwaardebonnen wordt beslist. Verder heeft het bestuur acte de présence gegeven bij een aantal 

bijeenkomsten georganiseerd door derden. Een infoavond is georganiseerd voor de leden die 

belangstelling hadden voor de zonnepanelen. 

  

 

ROOSTER VAN AFTREDEN  

 

2016   HARRY DEEMTER 

 

2017   JAN WAGENAAR 

   KEES SINTNICOLAAS 

 

2018   MILKA SYTSMA 

   ANJA HENGSTMAN 

 

Kandidaten bestuurslid: Harry Deemter   

 

Ede, 10 februari 2016 

 

 

Het Bestuur 

 


