Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Morgenweide 24 maart 2015
Plaats: Aula Basisschool De Notenkraker aan de Eksterhof
Aanwezig vanuit bestuur: Jan den Blanken , Karst Overwijk, Lenie Wennekes (notulen)
Er zijn 10 leden aanwezig.
1. Opening
Jan heet iedereen van harte welkom. Hij geeft aan dat er weinig leden zijn en dat er geen agenda is
rondgestuurd.
2. Activiteiten
Morgenweide heeft zich afgelopen jaar voornamelijk op het continueren van de reeds bestaande
activiteiten gericht. We zijn blij dat de opkomst nog steeds erg goed is. Qua belangenbehartiging
hebben we dit jaar geen actie te hoeven ondernemen.
Het Waterfestijn werd afgelopen jaar voor de 10e keer gehouden en daardoor waren er extra
attracties. Het is druk op het veld. Morgenweide was vertegenwoordigd op t Waterfestijn met een
drakenboot. We zijn in de middenmoot geëindigd. Het was een leuke dag
Ook in 2014 heeft de feestcommissie ervoor gezorgd dat er weer een ledenfeest kon worden
gehouden en wel bij Restaurant Lins. Ruim 100 deelnemers (leden+aanhang) konden genieten van
een drankje, lekkere warme en koude hapjes en van een entertainer met keyboard die ervoor zorgde
dat de dansvloer flink gevuld bleef.
In het voorjaar is weer een kinderfeest georganiseerd en daarbij hebben we weer de zelf gemaakte
flyer huis aan huis in Morgenweide laten bezorgen. Er waren weer veel bezoekers. Het weer werkte
gelukkig ook mee.
De kerstdagtocht ging in 2014 naar Haarzuilen. De bus was vol. Het weer was prima en er waren veel
kraampjes met leuke dingen.
In december hebben we een kerstmiddag georganiseerd voor de kinderen Er was een knutseltafel die
voor t eerst werd bemand door vrijwilligers van Morgenweide. De kinderen vonden het geweldig. De
soep, pannenkoeken en poffertjes vonden gretig aftrek. Het kerst-ballonnenvrouwtje was er en er
waren 3 optredens van Clown Johnny Mendola. De middag was een groot succes. Ook de ouders
vonden het erg leuk. Onder de overkapping bij de Eksterhof reed een leuk kersttreintje zijn rondjes
met de kinderen, er was een zweefmolentje.
Ondertussen draait het Buurt Preventieteam prima. Er zijn nog steeds veel bewoners die mee lopen.
Ze willen het zelfs uitbreiden naar de dag en misschien s ’nachts. Ze hebben hun eigen ruimte bij
Signus op de Knobbelzwaansingel.

In december 2014 is het eerste blad van Morgenweide verspreid in de wijk. Het heet nu
“De Morgenbode”. In het blad staat o.a. een prijsvraag voor een nieuwe naam. Het is een erg leuk
blad en ziet er prachtig uit. Met dank aan de samenstellers.
3. Jaarverslag 2014 door de penningmeester
De boeken zijn positief afgesloten. We hebben wel minder basissubsidie gekregen. De buurtkrant
moet ook van die subsidie worden gemaakt. Van Fonds 1818 hebben we een deel van wat we minder
hebben gekregen gecompenseerd gekregen. Zo konden we toch alles doen.
Voor de gemeente Den Haag zijn wij een voorbeeld voor de andere wijken in Den Haag.
De contributie blijft hetzelfde bedrag. We zijn extra gecontroleerd door de gemeente dit jaar. Dat
gebeurt eens in de zoveel jaar.

Nico wil graag weten of er weer geld is om iets voor de leden te organiseren. Karst geeft aan dat er
geld voor is. Wout en Nico doen het verder samen. Ze hebben wel mensen met ideeën nodig en
staan dus open voor suggesties. Anderen kunnen helpen met het feest door hand- en spandiensten
te verlenen. Wordt vervolgd.
4. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarverslag 2014.
5. Benoemen kascontrolecommissie 2015
De heer Witteveen en de heer Plu hebben de kascontrole gedaan bij Karst thuis. Alles is in orde
bevonden en wordt decharge verleend aan de penningmeester.
De nieuwe kascontrolecommissie zal waarschijnlijk bestaan uit De heer Plu en de heer Turion. Karst
vraagt het na.
6. Begroting 2015
De begroting voor 2015 is vastgesteld.

7. Mutaties bestuursleden
Marian heeft afscheid genomen. Zij was geen bestuurslid maar verbonden aan t bestuur. Han is ook
gestopt. Wout heeft de meeste taken overgenomen van Han. Jaap Witteveen ondersteunt Wout met
de financiële zaken. Hij gaat de bedragen innen van de vrijwilligers.
In de toekomst, als Wout wat meer tijd heeft gaat Wout het bloemschikken doen. De kerstdagtocht
gaat hij samen met Nico doen.
Karst en Lenie zouden dit jaar aftreden maar blijven nog een jaartje aan.

7. Feestcommissie/kerstdagtocht/ledenfeest/waterfestijn
Nico en Wout gaan weer van alles organiseren Dit jaar kan er weer een ledenfeest worden
gehouden. Er is geld voor. Misschien kunnen we als traditie weer naar Lins. Het was afgelopen jaar
weer prima en betaalbaar.
Ze regelen ook de kerstdagtocht. Misschien Dordrecht of Antwerpen.
Dit jaar is er ook weer een Waterfestijn.
Nico kijkt of hij een bemanning kan regelen. Misschien zou het BPT ook met een boot kunnen. Graag
de aankondigingsmail doorsturen naar hen.
8. Rondvraag
Alie is gestopt met Bingo. Er is nog geen goede vervanger voor Alie.
Saskia Frauenfelder heeft zich aangemeld om bingo te gaan draaien. Ze vraagt aan Jan of t definitief
is dat we wachten op geschikte mensen. Jan geeft aan dat dit zo is.
Nico stelt voor iets anders op te starten. Denkt daarbij aan Darten. Jan vraagt zich af wie dat zou
kunnen en willen doen.
Rinus Wennekes vraagt hoe het nu gaat met Signus.
Jan geeft aan dat er van de vereniging geen mensen naar toe gaan. Lenie heeft geprobeerd er een
activiteit te doen maar er waren te weinig mensen die mee wilden doen.
9. Rondvraag
De voorzitter bedankt de aanwezigen en stelt voor nog iets te drinken.

