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Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Ruitersbos 

 
Datum: 13 oktober 2020 

Aanwezige bestuursleden: Paul Govaart, Lian Bos 
Afwezig met kennisgeving: Herman Hagenbeek 

 

1. Welkom 

Paul heet de aanwezigen welkom, met name de ereleden Anita van Etten 
en Henny van de Valk en oud-bestuurslid Jan Zaaijer. 

Van de leden die voorgedragen worden om zitting te nemen in het bestuur 
is Berend Jan Palamba aanwezig. De andere kandidaten Ed Schless, 

Patrick van der Hoeven en Karen Severijnen konden om uiteenlopende 
redenen helaas niet fysiek aanwezig zijn.  

Een bijzondere vergadering in deze coronatijd, waarbij alle aanwezigen op 
1,5 meter van elkaar zitten. 

 
2. Vaststellen notulen ALV 2019 

De laatste alinea van punt 13 “Dank”, dient bij punt 12 Wisseling van het 

bestuur te staan. 
Openstaande vragen uit de ALV van 2019: 

• Snelheid op de Burgmeester de Manlaan is gemeten; de 
bevindingen hiervan kunt u teruglezen op onze website 

www.bewonersverenigingruitersbos.nl. 
• Aanstellen van een wijkraad; het huidige bestuur heeft geen ambitie 

om een wijkraad te worden, daar dit beperkende consequenties met 
zich meebrengt. 

• Bestuur neigt er niet naar om bordjes te laten plaatsen die 
attenderen op het bestaan van een veiligheidsapp vanwege de 

daarbij behorende vereisten.  
• Het voorstel voor uitreiking van Gouden Dennennaald voor mooiste 

boom in de wijk zal door de Tuinclub worden afgehandeld. 
• Uitbreiding van het gebied van de bewonersvereniging bij de 

Overaseweg en Batenburglaan; dit gebied hoort al bij een andere 
buurtvereniging (Breda Zuidwest). Verder heeft het bestuur niet 

kunnen achterhalen hoe deze vraag is ontstaan. Het gebied welke 
behoort bij de vereniging blijft dus hetzelfde. Vraag vanuit de 
vergadering is wel om dit gebied duidelijker op de website te 

plaatsen. 
 

3. Lopende projecten 
• BUAS; door B&W is inmiddels goedgekeurd, dat het voormalige 

BUAS-gebouw aan de Sibeliuslaan woonruimte gaat bieden aan 41 
buitenlandse studenten. Direct omwonenden zijn niet blij met dit 

initiatief maar hebben goede gesprekken gehad met de directie over 
de voorwaarden waaronder deze bestemmingswijziging zou moeten 

plaatsvinden. Het bestuur zal dit project blijven volgen. 
• Ruitersboslaan; er wordt een nieuwe riolering aangelegd en de laan 

wordt opnieuw ingericht, waarbij vermindering van de snelheid een 
belangrijk item is. Hierdoor komt er een ander wegdek, meer 
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bomen en minder parkeerplaatsen. Het plan is nog in ontwikkeling, 

op 28 oktober is er een presentatie in het gebouw van het Mencia. 
• Zorgcentrum Ruitersbos; de twee woontorens worden gesloopt en 

vervangen door 2 gebouwen met een chiquere uitstraling. Een 
beschrijving en sfeerbeeld van de plannen staan op de website van 

de vereniging. 
• W. van Oranjelaan en Graaf Hendrik III laan; deze worden 1 baan in 

iedere richting en er komt meer groen. 
 

4. Jaarrekening 2019 
Er zijn geen vragen over de jaarrekening, de kascommissie heeft deze 

inmiddels goedgekeurd en de vergadering neemt dit over. 
 

5. Décharge bestuur over gevoerde beleid 
Het bestuur krijgt décharge over het gevoerde beleid. 

 
6. Begroting 2020 en 2021 

De begroting 2021 was iets naar beneden bijgesteld, omdat het aantal 

leden iets is gewijzigd. Er zijn op dit moment ongeveer 275 huishoudens 
aangesloten, maar het aantal leden is niet exact te tellen, want de 

vereniging voert administratie op adres. 
Vraag is om een soort introkaart in te voeren om meer leden te werven; 

een dergelijke kaart is al ingevoerd. Belangrijk is om goed de mutaties in 
de wijk te volgen. 

Opmerking vanuit de vergadering is, dat het jammer is dat de begroting 
negatief is. Het bestuur zal haar best doen om hier een positief resultaat 

van te maken. 
De vergadering stemt in met de begroting voor het jaar 2020 en 2021. 

 
7. Samenstelling Kascommissie 

Het bestuur vraagt instemming om Joop Castelijn aan te stellen als nieuw 
lid van de Kascommissie. De vergadering gaat akkoord. 

 
8. Activiteitencommissie 

Jan Dros doet verslag met een kort resumé van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. Het bestuur dankt de Activiteitencommissie voor hun inzet 
en de vergadering bevestigt dat met een applaus. 

 
9. Samenstelling bestuur 

Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden: Paul Govaart, Herman Hagenbeek 
en Lian Bos. 

Herman is verhuisd uit de wijk en kan daarom geen deel meer uitmaken 
van het bestuur. Ed Schless heeft zich bereid verklaard om de taak van 

penningmeester op zich te nemen.  
Bestuursleden die al via de nieuwsbrief zijn voorgedragen: 

Berend Jan Palamba, hij stelt zich persoonlijk voor en zal zich o.a. gaan 
bezighouden met de ledenadministratie. 

De vergadering stemt in met de benoeming van zowel Ed Schless als 
Berend Jan Palamba. 

De vergadering stemt ook in met de voordracht van Karen Severijnen en 
Patrick van der Hoeven. Deze kandidaten zijn voorgesteld in nieuwsbrief 
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Karen is afwezig met verkoudheidsklachten, een Patrick van der Hoeven is 

niet aanwezig vanwege een positieve uitslag op de coronatest, maar 
gelukkig weinig klachten. 

De vergadering stemt in met alle benoemingen per direct. 
Hierna wordt genoemd dat Lian Bos het bestuur gaat verlaten. De 

vergadering stemt in met haar eervol ontslag per 31 december 2020. Zij 
krijgt applaus en bloemen. Na een opmerking vanuit de vergadering 

schuift Berend Jan aan aan de bestuurstafel, ook hier op 1,5 meter 
afstand. 

 
10.Rondvraag 

• Anita van Etten; complimenten voor het bestuur voor hun goede 
werk, er is een goede sfeer, wil vooral de goede communicatie en 

goede website noemen. Applaus! 
• Ton Houtman; geen vraag, maar een verhaaltje over de gymclub, 

die, ondanks de vele aanpassingen en het steeds weer moeten 
stoppen in deze coranatijd, nog altijd actief is. 
Tip van het bestuur is, dat je altijd via het secretariaat informatie en 

ook foto’s kunt inleveren voor de nieuwsbrief. 
Vraag is of er geen dames bij de gymclub kunnen? Er wordt 

volmondig met “nee” geantwoord 
 

11.Sluiting 
Paul dankt iedereen voor hun tijd en vooral hun moed om aanwezig te zijn 

en sluit af met de woorden “blijf gezond”.  
 

 


