
 

 

 

JAARVERSLAG 2016 

 
Hiermede doet het bestuur verslag over het jaar 2016 

 

BESTUUR 

  

Na de Algemene Vergadering op 5 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 

Peter Steinfort Schaap – bestuurslid 

Marten Kuipers  – bestuurslid 

 

ENQUETE  

Zoals tijdens de Algemene Vergadering was medegedeeld heeft het bestuur een enquête gehouden, 

die is uitgevoerd door studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Naar aanleiding van de 

resultaten van de enquête is het bestuur tot de slotsom gekomen, dat de vereniging nog steeds recht 

van bestaan heeft en door de leden wordt gesteund. Wel is een aantal aandachtspunten naar voren 

gekomen, waar het bestuur gehoor aan zal geven. Ten eerste de zichtbaarheid van de vereniging 

vergroten. De vereniging heeft acte de présence gegeven op de Kindermarkt op winkelcentrum 

Bellestein tijdens de Heideweek en op de Kerstmarkt bij de Kinderboerderij  De Proosdij in 

december. Het bestuur kan gelukkig melden, dat een aantal nieuwe leden zich heeft aangemeld. Het 

volgende punt was de communicatie met de leden. Het bestuur is blij dat één van onze leden zich 

bereid heeft verklaard de web-site te vernieuwen en bij te houden. De resultaten hiervan zullen op 

de Nieuwjaarsreceptie worden getoond.  

 

PROOSDIJPARK 

 

In het afgelopen jaar is er vooral achter de schermen veel gebeurd, waarbij de Werkgroep 

Proosdijpark bijzonder actief is geweest om uit de ontstane impasse rondom het park te komen. 

Gesprekken met de gemeente hebben plaatsgevonden met als resultaat dat er hoogstwaarschijnlijk 

nieuwe middelen ter beschikking komen om het opknappen van het park te vervolmaken (in de 

woorden van de gemeente). Het bestuur hoopt dat in het jaar 2017 verbeteringen zichtbaar zullen 

zijn. 

 

BUURTSPEELDAG 

 

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

georganiseerd in de Heideweek. Het is opnieuw een groot succes gebleken. Helaas waren er door 

het zeer warme weer minder bezoekers dan in andere jaren. 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.  

Door de concurrentie van de Heideweek bekijkt het bestuur of deze dag misschien op een andere 

datum moet worden georganiseerd. U wordt op de hoogte gehouden. 



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 

In het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met o.a. Malkander en Sportservice over nadere 

samenwerking bij het organiseren van activiteiten in de wijk. Het bestuur zal u via de web-site op 

de hoogte houden van de vorderingen. Het bureau Handhaving van de gemeente organiseerde op 19 

december een bijeenkomst over veiligheid. Onze leden zijn via de e-mail hiervan op de hoogte 

gebracht. 

  

 

ROOSTER VAN AFTREDEN  

 

2017   JAN WAGENAAR (HERKIESBAAR) 

   KEES SINTNICOLAAS (NIET HERKIESBAAR) 

   HARRY DEEMTER (NIET HERKIESBAAR) 

 

2018   MILKA SYTSMA 

   ANJA HENGSTMAN 

 

2019   PETER STEINFORT SCHAAP 

   MARTEN KUIPERS 

 

Kandidaten bestuurslid: Jan Wagenaar, Agnes Methorst 

 

Ede, 16 januari 2017 

 

 

Het Bestuur 

 


