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JAARVERSLAG 2020 Bewonersvereniging  VOGELBUURT- Schiedam-Kethel 
 

In 2020 had het bestuur van de Bewonersvereniging Vogelbuurt graag op de eerder ingeslagen weg 
voortgegaan, maar Covid-19 heeft ook ons werk danig beïnvloed. 
In dit verslag kunt u lezen wat wél kon doorgaan c.q. welke zaken de aandacht hadden. 
 
Bestuur 
Eind 2019 had Gérard Smits aangekondigd per januari 2020 terug te treden als voorzitter. Samen met zijn 
vrouw hebben we van onze oprichter en eerste voorzitter met een etentje afscheid genomen. 
Onze oud-voorzitter had nog een discussiestuk geschreven dat we onder leiding van de heer R. Sinnecker en 
in aanwezigheid van de heer Arie den Ouden (WOT-Noordrand) op 27 januari hebben besproken.  
Als beeld van de vereniging schetste de heer Sinnecker ‘een jonge bewonersvereniging die een groot aantal 
zaken heeft opgepakt met wisselend resultaat’.  
Zijn advies was dié zaken op te pakken waar bewoners energie van krijgen en vooral zaken in en voor de 
eigen buurt te organiseren.  
Circa 50 % van de huishoudens is lid en het zou mooi zijn dat vast te kunnen houden. 
Ook met de website van de vereniging is een goed begin gemaakt, hoewel nu gebrek aan actuele 
ontwikkelingen er voor zorgt dat informatie niét actueel is. 
Desgevraagd bleek Rob Kunst bereid voorlopig het voorzitterschap op zich te nemen; Paul van Mansum 
neemt op zijn beurt het secretariaat over. 
Het bestuur is echter dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter! 
Als aandachtspunten worden genoemd: 

- Richt je als bestuur op kleinere, waardevolle bijeenkomsten 
- Evalueer de inzet en taken van contactpersonen. 

  
Ultimo 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
Rob Kunst (wnd. voorzitter), Paul van Mansum (secretaris), Jenske van der Linden (penningmeester), Leo 
Koolhaas werkgroep samenwonen) en Marga van Zuidam (werkgroep samenzijn). 
Wegens drukke werkzaamheden heeft Jan Sonneveld afscheid genomen als bestuurslid. 
Het bestuur vergaderde in 2020 zes maal. In Coronatijd vergaderde het bestuur in De Buurtvlinder – met 
dank aan het WOT-Noordrand. 
 
Leden 
Eind van het jaar waren er 114 leden (de Vogelbuurt telt ± 270 woningen). Dit betekent dat  42 % van de 
buurtbewoners lid is.  
Cisca Kamp heeft ook in 2020 zorg gedragen voor de ledenadministratie. 
 
Ledenvergaderingen 
Het vernieuwde bestuur had voor 10 maart 2020 een Algemene Ledenvergadering voorbereid inclusief de 
statutair vereiste stukken als jaarverslag en -rekening. Helaas kon die vergadering wegens de Corona- 
epidemie geen doorgang vinden. De genoemde jaarstukken zijn alvast ter informatie samen met Vogelvoer 
jg.4/1 mee bezorgd in de buurt. 
  
Contactpersonen 
De voorgenomen activiteiten met en voor contactpersonen zijn ook doorgeschoven naar 2021. Eén van de 
taken van contactpersonen, het verwelkomen van nieuwe bewoners, is wel zo veel mogelijk vervuld, maar 
onbekend is of we iedereen bereikt hebben. Mede om die reden verspreidden we in het verslagjaar onze 
buurtkrant Vogelvoer onder álle bewoners in de buurt. 
Dit levert regelmatig nieuwe leden op! 
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Communicatie met de leden 
Nextdoor 
Ook gezien de omstandigheden heeft het bestuur nauwelijks gebruik gemaakt van dit medium 
 
Website 
De website ziet er op zich goed uit maar door het uitblijven van nieuwe activiteiten moet de site nodig 
geactualiseerd worden. We zijn als bestuur nog op zoek naar een webbeheerder. 
De gemeente Schiedam kwam met een nieuw initiatief ‘Wijkconnect’, een website waarop per wijk 
activiteiten en nuttige adressen/organisaties te vinden zijn.  
Onze bewonersvereniging is ook hier te vinden.  
Helaas heeft de Gemeente deze nieuwe website nog weinig gepromoot. 
 
Vogelvoer 
Vogelvoer is in 2020 tweemaal verschenen; de tweede editie in een dubbeldikke oplage. Mede dankzij 
bijdragen van Jan van der Meulen (over vogels), Adrie Broeren-Rip (historie) en Arie den Ouden (column) 
werd het blad goed ontvangen. De doelstelling blijft een kleurrijke inkijk te geven in het verenigingsleven 
met een verwijsfunctie naar ondersteuning en activiteiten.  
We streven ernaar Vogelvoer minimaal tweemaal per jaar uit te brengen en kiezen voorlopig voor een 
papieren uitgave die huis-aan-huis in de buurt bezorgd wordt. 
De redactie werd in 2020 verzorgd door Paul van Mansum. 
 
Werkgroep samenwonen 
Door de Covid-epidemie is weinig voortgang te melden. Incidenteel was nog overleg met de gemeente 
Schiedam over het ophogen van de Vogelbuurt ten noorden van de Zwaluwlaan.  
In het voorjaar van 2021 zal de ophoging feitelijk gestalte krijgen. Het verzoek om de kleur van de 
straatstenen aan te passen aan het karakter van buurt lijkt te worden gehonoreerd. 
Op verzoek van de bewonersvereniging is de bereikbaarheid van het AfvalApartPunt (AAP) 
(hoek Koekoekslaan/Zwaluwlaan) aanzienlijk verbeterd. 
De Meeuwensingel werd opnieuw bestraat. 
De bewonersvereniging heeft ook meerdere malen aandacht gevraagd voor de verkeersonveilige 
Zwaluwlaan en o.a. voorgesteld de voetgangersoversteekplaats (VOP) t.h.v. de Leeuweriksingel te 
verplaatsen naar de kruising Koekoekslaan. Met een VOP op die plek wordt de AAP beter bereikbaar voor 
bewoners van Koekoekslaan-Zuid en omgeving. De gemeente Schiedam wil die vraag in een breder kader 
bezien, waarmee het antwoord op de vraag wat op de lange baan verdwijnt.  
 
Nog steeds ligt het in de bedoeling een soort Kennisbank in te richten met (ervaringen en) informatie rond 
energiebesparingen (zonnepanelen), woningverbetering, schilderwerk, hoveniers e.d. 
Met Servicepunt Woningverbetering van de gemeente Schiedam zijn goede contacten. 
 
Werkgroep Samenzijn. 
Onder verantwoordelijkheid van deze werkgroep vallen o.a. ouderensociëteit Het Vogelhuis (maandelijks in 
gebouw De Ark) en de Tai Chi-groep onder leiding van Babs van Herk, ook in De Ark. 
Het Vogelhuis was in september en oktober open, daarna gooide Corona weer roet in het eten.  
Ook de Tai Chi-groep kwam slechts enkele malen bij elkaar. Hopelijk volgend jaar beter, de groep is 
levensvatbaar genoeg! 
 
Werkgroep samenleven 
Ook hier nauwelijks nieuwe activiteiten te melden. 
Behalve een buurtbibliotheek, de Vogelbieb aan de Kievitslaan 16, gerealiseerd door Elbert Plaisier. 
Een initiatiefgroep rond een Kunstwerk in de buurt wacht op betere tijden. 
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Overleg met andere Organisaties 
Enerzijds verplicht op basis van de subsidievoorwaarden maar anderzijds ook omdat we het belang van 
samenwerken en samendoen met andere verenigingen zien, zijn we actief betrokken geweest bij het 
wijkoverleg en het RTHA-overleg, maar beide kwamen in de loop van het jaar stil te liggen. 
In WOT-verband hebben we deelgenomen aan een overleg rond de (landelijke) Week van de Eenzaamheid 
(hier Week van Ontmoeting genoemd); door Corona zijn deze activiteiten uiteindelijk niet doorgegaan. 
 
Wijkoverleg Kethel omvat de buurten Bijdorp, Tuindorp, Hargplein, Zwaluwflat, Kethel-oost, Kethel-
centrum, Beatrixpark (deels) en onze Vogelbuurt. Het overleg vind viermaal per jaar plaats en is o.a. het 
platform voor de verdeling van het wijkbudget.  
De verdeling daarvan wordt voorbereid door een aantal bewoners onder leiding van de wijkprocesmanager 
in de zg. Regiegroep; vanuit de Vogelbuurt neemt Paul van Mansum hieraan deel. 
Ook andere zaken de wijk betreffende komen in dit Wijkoverleg aan de orde. De wijkprocesmanager, de 
wijktoezichthouder en de wijkagent nemen vanuit de gemeente Schiedam aan het gesprek deel en er 
kunnen direct afspraken met elkaar gemaakt worden. 

Met Noordrand 2025 waren in 2020 geen contacten meer. 

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.  
 
 

Financieel verslag: 
 

Bewonersvereniging Vogelbuurt  Schiedam - Kethel : Jaarrekening 2020  
    

 
     
Saldo 1-1-2020 € 3.920,46  Bankkosten € 198,93 

Contributies € 1.382,00  Verenigingskosten € 368,85 

Subsidies € 1.600,00  Zaalhuur/Vergaderingen € 270,00 

   Vogelvoer € 1.050,28 

   Cursus reanimatie € 80,00 

   Saldo 31-12-2020 4934,4 

     
Totaal € 6.902,46   € 6.902,46 

      

   

 
Bewonersvereniging Vogelbuurt  Schiedam - Kethel  : Begroting 2021  

    
    

     
Contributies € 1.500,00  Bankkosten € 200,00 

Subsidie Gemeente € 1.200,00  Verenigingskosten € 300,00 

   Zaalhuur/Vergaderingen € 500,00 

   Vogelvoer € 750,00 

   Onvoorzien € 350,00 

   Diverse werkgroepen € 600,00 

     

     
Totaal € 2.700,00   € 2.700,00 

 

   

 


