
	

 
 
 

Jaarbijeenkomst Bosch & Vaart 2017 
 
 
Nieuw in de wijk! .. de jaarbijeenkomst Bosch & Vaart. Voor onze relaties de manier 
om in één keer in contact te komen met een groot aantal buurtbewoners. Iedereen die 
iets heeft met de wijk kan zich hier presenteren. Van onze sponsors, bewoners-
initiatieven, de gemeente tot en met welzijn. Bewoners kunnen zich in één avond 
helemaal informeren wat er speelt in de Bosch & Vaart.  
 
Wilt u meedoen als relatie? Meld u aan en kom naar de Jaarbijeenkomst Bosch & 
Vaart! Het eerste deel van de avond bestaat uit de jaarvergadering van de wijkraad, het 
tweede deel uit een informatiemarkt. 
 
  
Informatiemarkt 
Vanaf 20:45 uur start in een informele setting de informatiemarkt, onder het genot van een 
lekker hapje en drankje. Allerlei bij de buurt betrokken instanties, bedrijven, activiteiten, staan 
klaar om buurtbewoners van alles te vertellen of te presenteren.  
 
Per statafel is duidelijk wie waar te vinden is. Rondom de thema’s welzijn, sport en cultuur 
kun je hierbij denken aan: de Cultuurlijn, de Koningsdag commissie, het Koor, KoffieinHout, 
het Hildebrand Genootschap en de redactie van de Kroniek. Op maatschappelijk vlak 
bijvoorbeeld het succesvolle (in onze wijk geboren!) Burenhulp en het Sociaal Wijkteam. 
Maar ook de in onze wijk gelegen middelbare scholen en kinderspeelplaatsen. Ook aan de 
sportieve buurtbewoners hebben we gedacht met de manege en de tennisbaan. Voor 
serieuzere zaken staan de gemeente, Spaarnelanden en de wijkagent voor de bewoners 
klaar. En over de natuur kun bewoners terecht bij de Adviescommissie Haarlemmerhout en 
de nieuwe werkgroep Meeuwenoverlast. Uiteraard zijn ook onze trouwe sponsoren van de 
wijk aanwezig.  
 
Kortom met een rondje over deze markt weet je alles over de buurt!   
 
Aanmelden voor relaties 
Wilt u als relatie ook graag een plaats op de informatiemarkt, neem dan snel contact op met 
de wijkraad via info@boschenvaart.nl. U kunt eventueel ook bellen met Jouko Huismans 06 
20591540. 
 
Per relatie is een statafel aanwezig, afhankelijk van het aantal deelnemers is het mogelijk dat 
een statafel deelt met een andere relatie. Op elke statafel wordt met een bordje duidelijk uw 
naam aangekondigd. 
 



	

De bijeenkomst is op de 1e etage van restaurant Hout. Er is maar beperkt ruimte voor 
standmateriaal. Laptops op de statafel is mogelijk en ook voor zogenaamde rollup banners 
ruimte, maar geen grote wanden ed. Houd het simpel en ga het gesprek aan met de buurt! 
 
U kunt aanwezig zijn vanaf 19:30 uur. Opbouwen kan tot 19:55 uur, vlak voor de start van 
de jaarvergadering. De informatiemarkt start direct na het afsluiten van de jaarvergadering.  
 
Jaarvergadering 
Het eerste deel van deze avond (20:00 uur tot circa 20:45 uur) zal in het teken staan van de 
jaarvergadering van de wijkraad. Dit zal veel compacter zijn dan voorgaande jaren. Wij kijken 
terug op de activiteiten van het afgelopen jaar, behandelen de actuele projecten in de wijk, 
de penningmeester licht de jaarrekening en de begroting toe en de samenstelling van de 
wijkraad voor het komende jaar wordt vastgesteld.  
 
Er zullen enkele wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van de wijkraad dit jaar. Patrick 
van Harderwijk gaat de wijkraad verlaten. Gelukkig hebben we vorig jaar in Jouko Huismans 
al een prima opvolger voor zijn voorzitterschap gevonden. Penningmeester Jeroen de Jonge 
draagt het beheer van de kas over aan Douwe van Keulen, die al een paar jaar 
penningmeester van de Koningsdag commissie is geweest. Dus ook die functie komt in 
goede handen. Daarnaast zal ook Frederike van Urk tot de wijkraad toetreden. 
 
De voorgestelde samenstelling voor de wijkraad voor 2017 wordt hiermee als volgt:  
Jouko Huismans (voorzitter), Vic van den Broek d’Obrenan (secretaris), Douwe van Keulen 
(penningmeester), Lex Rietveld, Frederike van Urk en Victorine Egter van Wissekerke. 
  
Wij hopen dit jaar vele buurtbewoners op deze jaarbijeenkomst nieuwe stijl te mogen 
begroeten. Wij hebben er zin in! 
  
Namens het hele wijkraad team. 
 
Tot donderdag 9 maart! 
 
	


