JAARVERSLAG 2019 Bewonersvereniging VOGELBUURT- Schiedam-Kethel
2019
Ook in 2019 hebben we verder gebouwd aan de basis die in de voorgaande jaren is gelegd. Maar we
hebben als bestuur 2019 ook teruggekeken naar de afgelopen 3 jaar. Deels is het een goed gebruik dat een
bestuur terugkijkt om te leren en daarnaast zijn er twee zaken die hier extra aanleiding toegaven. Ten eerste
de aankondiging dat de voorzitter heeft aangegeven dat hij terugtreedt per 1 januari 2020 plus dat de
bijeenkomst met de contactpersonen hiertoe aanleiding gaf.
De opgezette structuur met contactpersonen als een van de pijlers van de vereniging heeft nog beperkt
draagvlak bij de contactpersonen. De betrokken contactpersonen hebben aangegeven de toegevoegde
waarde van hun rol niet te zien. Zij kijken om naar hun directe buren en verwachten van de
bewonerscommissie dat zijn de buurtbrede onderwerpen oppakken zoals RTHA, ophoging, etc. Het bestuur
zal zich hier in 2020 over moeten buigen.
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen adjunct en de drie
vertegenwoordigers van de werkgroepen en vergadert tien keer per jaar. De volgende wijzigingen hebben in
2019 plaatsgevonden in de samenstelling: Jan Sonneveld is aangesloten bij de werkgroep samenwonen.
Eind van het jaar bestond het bestuur uit:
Gérard Smits (voorzitter), Rob Kunst (secretaris), Jenske van der Linden (penningmeester), Paul van
Mansum (algemeen adjunct), Leo Koolhaas en Jan Sonneveld, werkgroep samenwonen, Marga van Zuidam,
werkgroep samenzijn.
Leden.
Eind van het jaar waren 120 leden van de 270 woningen. Dit betekent dat bijna 45 % van de buurtbewoners
lid is. Cisca Kamp heeft in 2019 zorg gedragen voor de ledenadministratie.
Ledenvergaderingen.
Er is in 2019 een ledenvergadering georganiseerd (ALV) op 12 maart en deze is bezocht door ruim 40 leden.
Onder het genot van appeltaart van Gerda Dijkshoorn worden de jaarrekening 2018 en begroting 2019
goedgekeurd en de plannen van de werkgroepen toegelicht.
Na de pauze werd een presentatie door het Servicepunt Woningverbetering gegeven. Rob van Huis geeft
een terugkoppeling van de warmtescans die van een aantal huizen in de Vogelbuurt zijn gemaakt. Er is
discussie over de praktische vertaling en het project “van gas af” in de wijk Groenoord wordt toegelicht.
Daarna heeft Peter Elderman een presentatie gegeven over levensloopbestendige woningen en
domotica.
Bijeenkomsten met contactpersonen.
Deze bijeenkomst vond plaats op 17 oktober en werd bezocht door 6 personen.
Dit jaar werd gestart met een presentatie van Maaike de Vries met een presentatie over buurtbemiddeling.
In de discussie over het sluitend krijgen van het netwerk contactpersonen in de Vogelbuurt komt er twijfel
naar boven over de toegevoegde waarde van de contactpersonen. Het idee is dat het contact met de buren
er gewoon is of een buur heeft er geen behoefte aan. Toegevoegde waarde van een bewonersvereniging ligt
in de grotere thema’s als RTHA, ophoging, duurzaamheid, etc.
Communicatie met de leden
Nextdoor
Van de app wordt spaarzaam gebruik gemaakt om overkill aan informatie te voorkomen. Wel worden
aankondigingen van vergaderingen en bv. vermissingen en ‘vreemde’ zaken in de buurt opgenomen.
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Website
Door één van de leden is een website ontwikkeld waarop het voornaamste verenigingsnieuws vermeld
wordt. In een communicatieprotocol zijn de belangrijkste taken en de randvoorwaarden beschreven.
Het beheer van de website verliep in 2019 niet goed en het bestuur is druk bezig om een alternatief te
vinden. Vanuit de Gemeente is aangeboden om Schiedam-brede site op te zetten waar verenigingen en
instantie kunnen aansluiten. Dit lijkt het bestuur een goed alternatief en we wachten op de gemeente voor
meer concrete informatie zodat helder wordt wat we als vereniging aan middelen en mensen nodig hebben.
Vogelvoer
Vogelvoer is in 2019 driemaal verschenen en er is besloten om deze frequentie te handhaven. Daarnaast
kiezen we ervoor om Vogelvoer ‘op papier’ bij de leden te bezorgen en zien we voorlopig af van alleen een
digitale editie. De doelstelling blijft ongewijzigd: een kleurrijke inkijk in het verenigingsleven en met een
verwijzingsfunctie naar activiteiten en gebeurtenissen.
Werkgroep samenwonen
Opzet databank is in 2019 niet echt van de grond gekomen vanwege tijdsgebrek. Op het gebied van
verduurzaming heeft Rob van Huis warmtescans gemaakt welke zijn gepresenteerd op de ALV.
De uitwerking van de verduurzaming is lastig vanwege het feit dat er veel diversiteit is in het type huizen en
een grootschaligere aanpak lastig is omdat bewoners los van elkaar al maatregelen hebben genomen
(na-isolatie, dubbelglas, zonnepanelen, etc.).
Veel tijd en energie is besteed aan het plan van de gemeente voor de ophoging van de Vogelbuurt. De
communicatie met de gemeente verloopt lastig en een aantal bewoners in de Driehoek Koekoekslaan heeft
een afwijkende mening over de plannen. De ophoging is niet doorgegaan in 2019 en we wachten op de
gemeente en haar standpunt betreffende de kleur van de straatstenen.
Werkgroep Samenzijn.
De werkgroep samenzijn heeft tweemaal een workshop valpreventie voor senioren georganiseerd en de
organisatie van de sociëteit ’het Vogelhuis’ is in 2019 van de grond gekomen en vindt maandelijks plaats.
Er is een AED geplaatst bij Koekoekslaan 41 en 9 bewoners hebben de kwalificatie Basic Life Support
behaald.
Ook is de opzet van de Tai chi-groep gelukt.
Werkgroep samenleven
De organisatie merkte dat de animo om mee te organiseren aan het jaarlijkse buurtfeest terugloopt. De
vorm was in 2019 compacter, maar ondanks het verschrikkelijk weer was de BBQ geslaagd en de
opkomst redelijk.
Overleg met andere Organisaties
Zelfs verplicht op basis van de subsidievoorwaarden, maar zeker ook omdat we het belang van
samenwerking en samendoen met andere verenigingen zien, zijn we actief betrokken geweest bij het
wijkoverleg en het RTHA( Rotterdam The Hague Airport)-overleg.
Wijkoverleg Kethel omvat de buurten, Bijdorp, Beatrixpark (deels), Tuindorp, Hargplein, Zwaluwflat,
Kethel-oost, Kethel-centrum en onze Vogelbuurt. Het overleg vind viermaal per jaar plaats en is o.a. het
platform voor de verdeling van het wijkbudget. Echter ook andere zaken de wijk betreffende komen aan de
orde. De wijkprocesmanager, de wijktoezichthouder en de wijkagent nemen aan het gesprek deel en er
kunnen direct afspraken met elkaar gemaakt worden (zo is de feestverlichting uitgebreid over de gehele
Zwaluwlaan).
Met Noordrand 2025 is in 2019 contact onderhouden. Noordrand 2025 opereert op een ander schaalniveau dan een bewonersvereniging. We houden contact met Noordrand 2025 en informeren elkaar over
relevante zaken, de komende tijd specifiek over de uitkomsten van de enquête die Noordrand 2025 heeft
gehouden en over de ontwikkeling van het Bachplein.
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Overleg met WOT en Seniorenwelzijn vindt incidenteel plaats, deels i.v.m. een project - zie werkgroep
samenzijn, deels ter afstemming en om informatie te vergaren en hen te informeren over onze plannen, o.a.
in het kader van de Noordrand.

Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam-Kethel : Jaarrekening 2019
Saldo 1-1-2019
Contributies
Subsidie Gemeente
Opbrengst Buurtfeest

€ 3.754,34
€ 1.476,00
€ 1.200,00
€ 78,26

Totaal

€ 6.508,60

Bankkosten
Verenigingskosten
Zaalhuur / Kosten vergaderingen
Vogelvoer
Cursus reanimatie
Saldo 31-12-2019

€ 195,93
€ 172,59
€ 643,50
€ 1.176,12
€ 400,00
3920,46
€ 6.508,60

Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam –Kethel : Begroting 2020
Contributies
Subsidie Gemeente

€ 1.500,00
€ 1.200,00

Totaal

€ 2.700,00

Bankkosten
Verenigingskosten
Zaalhuur/Vergaderingen
Vogelvoer
Onvoorzien
Diverse werkgroepen

€ 200,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 350,00
€ 600,00

€ 2.700,00
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