
Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Vogelzang Bilthoven 
 
Datum: 29 juni 2009, Koppellaan 2, Bilthoven 
 
Aanwezig: M.Flipse (voorzitter), E. Bonten, J. van Deemter, H. van Bekhoven (penningmeester), G. 
Bloothooft, P. Everaars, R. Everaars-Katerberg, F. van Dijk, R. van der Mark, J. van Zijl, J. Verhoeff, T. 
Mijnster, F. Advocaat, J. Zwambag, J. van de Weerdt, E. Flipse 
   
1. Openingswoord door de voorzitter M. Flipse 
 
2. Status wijziging bestemmingsplan 
 
Het nieuwe bestemmingsplan Bilthoven-Zuid is in ontwikkeling, maar het moet voor april 2010 in werking 
treden omdat anders de bescherming van het voorbereidingsbesluit vervalt. De wijkvereniging is hierover in 
overleg met de gemeente. 
  
3. Status wijkrenovatie  
 
Eind augustus is de aanbesteding van de wijkrenovatie gepland. Dat betekent dat er in november gestart 
kan worden met de werkzaamheden. 
 
4. Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie 
 
Het financieel verslag 2008 wordt gepresenteerd en goedgekeurd door de vergadering, evenals de begroting 
2009. 
 
5. Aftreden bestuursleden + voorzitter 
 
De bestuursleden M. Flipse en H. van Bekhoven leggen hun functie neer. Zij hebben zich beide reeds lang 
voor de wijkvereniging ingezet en willen graag plaats maken voor nieuwe bestuursleden.  
 
6. Kandidaatstelling en kiezen nieuwe bestuursleden + voorzitter  
 
De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld voor het nieuwe bestuur: 
Hr J. van Deemter en mevr  E. Bonten stellen zich voor herverkiezing beschikbaar. 
Hr G. Bloothooft, mevr E. Everaars-Katerberg, hr T. Mijnster en hr J. Verhoeff zijn als nieuwe leden 
beschikbaar.  
Met algemene stemmen worden deze zes nieuwe bestuursleden gekozen. Daarbij wordt direct besloten dat 
G. Bloothooft het voorzitterschap op zich zal nemen en J. Verhoeff als penningmeester zal functioneren.  
 
7. Afscheidsrede vertrekkende voorzitter  
 
M. Flipse memoreert dat het aftredende bestuur en ook hun voorgangers zich zeer actief hebben ingezet 
voor enerzijds een renovatie van de wijk, en ook voor beschermende maatregelen voor het behoud van het 
historische karakter van de wijk en de versterking van de prettige leefomgeving. Met de komende renovatie 
wordt een belangrijke doelstelling gehaald en ook met de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan 
liggen we goed op koers. Het is een mooi moment om taken over te dragen aan het nieuwe bestuur. 
 
8  Inauguratie rede en slotwoord nieuwe voorzitter 
 
G. Bloothooft dankt het aftredende bestuur zeer voor alle inspanningen, en hoopt alles wat in gang te zetten 
met een nieuw bestuursteam tot een goed einde te brengen. Hij sluit de vergadering. 
 
Goedgekeurd: 
 
 
 
 
G. Bloothooft      M. Flipse  
(voor het nieuwe bestuur)              (voor het afgetreden bestuur) 
1 september 2009     1 september 2009 


