Algemene Ledenvergadering Belangen-en Bewonersvereniging “De Plantage” 09.11.20016
Concept notulen.
Aanwezig : Ria de Rouw TL 30, Leny Berkvens TL 100, Judith Rietveld RB 9, Jolande Bosch LN 57,
Leo Thijssen TL 8, Julia Snikkers PE 13, Jan Bostelaar HZ 6, Jan Meeuse LN 129, Leo Kroon TL 102,
Saskia van Joolingen LN 35b, Rien Ouwerkerk WV 4a, Rogier Brans TL 86, Kirstain Houweling TL 58,
Cock Janse KH 4, Jan van Kleef LN 149/24, Joost Strik TL 38, Huib Sneep TL 58, Riet Zuiderweg TL 92
De voorzitter opent de vergadering met dankzegging voor de gastvrijheid die Komkids ons biedt om hier
te vergaderen en leest een citaat uit de laatste Plantagekrant (blz.17) betreffende de intensies waarmee
de Plantage indertijd is gecreeërd, ter inspiratie.
Mededelingen.
Bericht van verhindering ontvangen van Jettie Krijger, Marja Klink, Anne van Dijk, Ireen en Pascal Visee.
De notulen van de vergadering van 14.10.2015 worden goedgekeurd.
Voor de bestuursvacatures zijn twee kandidaten t.w. Judith Rietveld en Rogier Brans.
De Finanseurs, een administratiekantoor in onze buurt, heeft aangeboden om om niet uitvoerende
werkzaamheden voor het bestuur cq.de penningmeester te willen doen in de vorm van facturering van
contributies , hanging baskets en advertentiekosten en de betalingen daarvan te volgen om zo de taak
van de penningmeester aanmerkelijk te verlichten. In een volgend gesprek gaat gekeken worden hoe
hieraan verder invulling te geven. Ook zal het bestuur zich er nog over buigen op welke manier de
funktie van penningmeester in het bestuur zal worden ingevuld, rekening houdend met wat de statuten
hierover aangeven. De vergadering stemt in met de benoeming van de twee nieuwe bestuursleden en
gaat ermee akkoord dat het bestuur op een later moment onderling de funkties verdeelt en daarover
verslag zal doen in de Plantagekrant.
Op een vraag rond informatie over mogelijke bouwactiviteiten in de toekomst, wordt geantwoord dat
onze commissie ruimtelijke ordening gebruikmakend van de app daarvoor dit steeds blijft volgen en zo
nodig ook actie onderneeemt. Voor individuele kwesties tussen een bewoner en de gemeente als
beheerder van de buitenruimte is de eerder genoemde commissie niet bedoeld.
Financiën. Tegenover de kleine financiële meevaller van het project Wereldboom in 2014, staan in 2015
extra uitgaven zoals 200 euro voor 2 energywattchers, 1300 euro voor een voorraadje “theedoeken” en
een onvoorziene bijdrage voor de hanging baskets. De advertentie-opbrengsten zijn niet kostendekkend
voor de Plantagekrant maar het is moeilijk nieuwe adverteerders aan te trekken. Mogelijk zijn er wel
geïnteresseerden te vinden voor een advertorial ? De penningmeester stelt voor om tot maximaal 5000
euro te reserveren voor extra activiteiten in het kader van het 250-jarig bestaan van de Plantage.
De vergadering kan zich hierin vinden.
De kascommissie 2015 in de persoon van Cock Janse heeft in september 2016 de boeken gecontroleerd
en goed bevonden en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financieel beleid in 2015. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. De commissie stelt voor in het
vervolg ook een ALV te houden in de eerste helft van het jaar zodat de vergadering dan meer invloed kan
uitoefenen op beleid in het dan lopende jaar. Nu is er alleen een verantwoording achteraf. Ook verdient
het aanbeveling eerder reminders te versturen bijv. 30 dagen na de eerste nota.
Terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar.
*het project bijenhotels, een initiatief van Marian Goudswaard, is mede dankzij “de jongens” van

Gestaltung tot een goed einde gebracht. Ze maakten het ontwerp en hebben ook een groot deel van de
uitvoering voor hun rekening genomen. Hulde hiervoor.
* het bloembollenproject van Birthe Leemeijer “onbegrensde tuinen” is dit voorjaar zichtbaar geworden
in de Plantage toen her en der allerlei tulpjes opdoken.
*oktober 2015 was er voor de kinderen een Halloweensfeest in de Sodafabriek ; een geslaagd feestje.
*Plantage parkmuziek op een zondagmiddag in augustus werd vanwege de regen verplaatst naar de
Sodafabriek maar was een heel sfeervolle happening met hopelijk een reprise in 2017.Dank aan Willeke,
Judith en Anne voor het vele werk.
*de buitenbioscoop op midzomer werd afgelast vanwege de weersomstandigheden.
*het parkonderhoud door de bewoners voortvloeiend uit het convenant met de gemeente, kwam voor
rekening van een beperkte groep. Het blijkt lastig mensen hiervoor te enthousiasmeren.
*de penningmeester heeft nu een volledig jaar gewerkt met nieuwe software. De energie die het heeft
gekost om dit op te zetten, betaalt zich nu uit in een gebruiksvriendelijk en heldere boekhouding.
Hanging baskets. Dankzij de werkgroep prijkten er ook deze zomer weer aan iedere lantaarnpaal een
bloembak. Ook voor 2017 willen ze deze taak weer op zich nemen met als aanbeveling de bijbehorende
nota’s kort na het plaatsen van de bakken te laten versturen.
Kerstmis 2016. Voor de kerst-kastanjeboom zal nieuwe verlichting van een betere kwaliteit worden
aangeschaft. De Kerstborrel zal op zondagmiddag 18 december in “de Molukken” worden gehouden.
Jubileum Plantage 250 jaar. Al pratend over de verschillende ideeën wordt besloten ons te beperken tot
3 activiteiten in het kader van het jubileum .
Een eendaags festival op 10 juni “Proef ! De Plantage” met foodtrucks, muziek en theater.
De bedenksters van dit plan, Susan en Willemijn, willen dit ook verder organiseren.
Als tweede activiteit het plan van Rien voor een K.Bouterfestival van 12-15 oktober. Hij wil binnenkort
starten met een voorbereidingsgroep. Ook mensen die willen helpen met het kleden en beschilderen van
de kabouters kunnen zich bij Rien melden.
De coördinatie inzake de financiën, planning, aanvragen van vergunningen e.d moet vanuit het bestuur
worden geregeld. De verdere uitwerking komt voor rekening van de plannenmakers. Hopelijk lukt het
zoveel mogelijk bewoners en organisaties binnen de buurt zoals bijv. de Rijnmondband bij de
feestelijkheden te betrekken.
Daarnaast is het jubileum een goede aanleiding om Stichting het Park te vragen of zij dit moment willen
aangrijpen om weer eens een grootse culturele manifestatie te organiseren zoals in het verleden bijv.
De Nacht van het Park. Een activiteit van deze stichting staat helemaal los , ook financieel, van de
bewonersvereniging.
Om aandacht ook van buiten Schiedam op de Plantage als oudste stadspark van Nederland te vestigen ,
wordt ook onderzocht of als het eerste niet Britse park een plekje op de lijst van National Heritage
haalbaar is.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
*een voorstel de gemeente te vragen grote draadmanden in de Plantage te plaatsen om blad te
verzamelen, krijgt weinig bijval van de aanwezigen.
*de stichting Maduro wordt onder de aandacht gebracht als mogelijke subsidiënt voor activiteiten.
*er wordt gewerkt om de huidige website gebruiksvriendelijker en eigentijdser te maken.
* de volgende ALV zal worden gehouden op woensdag 5 april 2017

