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Mocht uw e-mailadres nog niet bekend zijn bij het
secretariaat of gewijzigd zijn, dan verzoeken wij u
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Communicatie met de leden verloopt grotendeels
middels e-mail nieuwsbrieven.
Uw adresgegevens zullen vertrouwelijk worden
behandeld.

BEWONERSVERENIGING BILTHOVEN-NOORD
JAARVERSLAG OVER 2017

1. Voorwoord
Burgerparticipatie, veel wordt erover gesproken, weinig wordt er gedeeld over de ervaringen in de
praktijk. In onze wijk is actieve betrokkenheid, vanaf een zo vroeg mogelijk stadium, al jarenlang de
leidraad van de opstelling van de Bewonersvereniging bij het aanpakken van problemen en het proactief meedenken en meedoen bij nieuwe ontwikkelingen. Er bestaat geen panklaar recept, het is
steeds maatwerk, het vraagt vooral een open houding van bewoners en gemeente (bestuur,
ambtelijke staf en Raad). Het is en blijft een zoekproces van alle kanten, maar er worden vorderingen
gemaakt.
Ook in 2017 waren er weer leerzame ervaringen. Het plan voor sociale huurwoningen op de locatie
van het Biltsche Meertje, de stimulans die dat betekende voor de oprichting van de Stichting Oude
Biltsche Meertje, de dreigende herziening van het bestemmingsplan Bilthoven-Noord, de
herontwikkeling van het terrein van de voormalige Theresiaschool, de aanpak van de gevaarlijke
verkeerssituatie op de Soestdijkseweg Noord (i.h.b. ter hoogte van de Bilderdijklaan), het vinden van
een oplossing voor een fietsveilige Jan Steenlaan die tevens ontsluitingsweg is voor de wijk De Leijen,
de voortgang van het centrumplan, om maar de belangrijkste onderwerpen te noemen. Veel tijd en
energie ging in al deze zaken zitten, met als hoofddoel uiteindelijk realistische maatregelen te
formuleren met voldoende oplossend vermogen. En in goed overleg met belanghebbenden, met
nadruk op het algemeen belang.
Deze ervaringen gaan we in 2018 benutten om met het nieuwe gemeentebestuur afspraken te maken
hoe effectief en constructief zaken die van belang zijn voor onze wijk aan te pakken. Gesprekken
begin 2018 met alle lijsttrekkers van de politieke partijen hebben een belangrijke aanzet gegeven om
dit tot een gezamenlijke ambitie te maken. Ook de operationalisering van de nieuwe
organisatiestructuur binnen de gemeente zal bijdragen aan een wederzijds gedragen aanpak en
rolverdeling. Het nieuwe Beleidsplan van BBN zal hier voor wat betreft de vereniging concrete invulling
aan gaan geven.

2. Vereniging
Vanaf verenigingsjaar 2017 worden de stukken voor de Algemene Ledenvergaderingen uitsluitend
digitaal verstuurd naar de leden waarvan wij een e-mailadres hebben. Ook de contributies worden
voortaan in principe digitaal geïnd. De communicatie met de leden verloopt primair via digitale
nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk inspelen op de actualiteit.
Een punt van zorg blijft dat we van veel leden geen e-mailadres hebben, vandaar de permanente
oproep aan leden ons hun e-mailadres door te geven (ook bij e-mailadreswijzigingen).

Door het nog ontbreken van een volledig dekkend e-mailbestand blijft ook gewoon drukwerk
(voorlopig) nog nodig. De leden waarvan wij geen e-mailadres in onze ledenlijst hebben, ontvangen
de jaarstukken voorlopig nog per post, de nieuwsbrieven worden uitsluitend digitaal verstuurd.

3. Ruimtelijke ordening
Tijdelijke sociale huurwoningen op de locatie van het Oude Biltsche Meertje
In december 2016 is het college van B&W met een voorstel gekomen om tijdelijke sociale
huurwoningen te plaatsen in de Bilt, met o.a. zes woningen op het terrein dat bekend staat als het
oude Biltsche Meertje. Medio februari 2017 heeft het college van B&W dit voorstel voorlopig
ingetrokken. Deze procedure heeft bij ons in Bilthoven-Noord veel los gemaakt bij zowel voor- als
tegenstanders. De reacties richtten zich vooral op sociale woningbouw in onze wijk en de opvang van
statushouders, maar ook op de door de gemeente gehanteerde aanpak van dit proces.
Het jaarverslag over 2016 geeft nadere toelichting over het door de gemeente beoogde doel en het
verloop van de gang van zaken.
Hoewel het voorstel dus is ingetrokken, blijven we als bewonersvereniging de ontwikkelingen rondom
de sociale woningbouw binnen de gemeente nauwgezet volgen. Daarnaast is het aanleiding geweest
de situatie van het Oude Biltsche Meertje nader onder de loep te nemen (zie hieronder).

Correctieve herziening bestemmingsplan Bilthoven-Noord
Medio 2017 kwam ons ter ore dat de gemeente voornemens was het na een intensief
voorbereidingstraject in mei 2014 vastgestelde bestemmingsplan Bilthoven-Noord te wijzigen. Op 12
juli 2017 heeft de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord hierover een zgn. zienswijze (lees: bezwaar)
ingediend. Ons bezwaar richtte zich op de herziening in Hoofdstuk 2, Artikel 2, waar de volgende
wijziging werd voorgesteld:
In het bestemmingsplan 'Bilthoven Noord 2013' wordt in lid 18.2.2 nieuw sub a1 opgenomen,
luidende: 'a1. de bestaande breedte en diepte van hoofdgebouwen mag niet worden vergroot,
tenzij er sprake is van sloop nieuwbouw van het gehele hoofdgebouw'.
BBN heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitwerking (de consequenties) van dit voorstel.
Deze herziening zou namelijk tot gevolg hebben dat geen enkele bestaande woning, met name de
woningen gelegen op hoekkavels waarbij dit aan de orde is, kan worden uitgebreid tenzij de hele
woning wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. BBN heeft de gemeente verzocht te beargumenteren
waar deze wijziging een oplossing voor moet zijn. Deze herziening is o.i. overmatig beperkend t.o.v.
de huidige situatie en levert de dreiging van planschadeclaims.
Mede op basis van onze zienswijze is de wijziging niet doorgegaan.

Ontwikkellocaties Rataplan/Noorderkerk/Oude Theresiaschool
Het bestuur volgt enkele ontwikkellocaties in Bilthoven-Noord, zoals Noorderkerk, Rataplan, Oude
Theresiaschool. Dit betreft hoofdzakelijk gronden van voormalige scholen of maatschappelijke
voorzieningen, in eigendom bij de gemeente. Waar relevant zorgt BBN ervoor al in een vroegtijdig
stadium betrokken te zijn bij de te plannen nieuwe invulling. Met name wordt in de gaten gehouden of
er geen ontwikkelingen worden voorzien die in conflict zijn met het bestemmingsplan en of de
functiewijziging passend is binnen de wijk.
Het terrein van het voormalige Rataplan is voor de komende jaren in gebruik door Het Nieuwe
Lyceum in verband met de verbouwing van de school, pas daarna zal er worden gestart met plannen
maken voor een definitieve invulling. De Noorderkerk – dorpsmonument – zal worden verbouwd tot
appartementen, onder integrale handhaving van de buitengevel. Hiervoor is het bestemmingsplan
gewijzigd van een maatschappelijke naar een woonfunctie.
Over de toekomst van het perceel van de voormalige Theresiaschool, momenteel als ‘antikraak’ in
gebruik voor cursussen en lezingen, is tijdens de ALV van 8 juni 2017 een toelichting gegeven door
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de gemeentelijk projectleider, mevr. Sigrid Hafkenscheid. Tevens werd daar door de huidige, tijdelijke
gebruikers (DOTS: De Oude Theresiaschool) op bevlogen wijze geschetst wat er zoal te doen is.
Alvorens een plan van aanpak op te stellen en vervolgens de ruimtelijke randvoorwaarden vast te
leggen zijn omwonenden uitgenodigd mee te denken over de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze
locatie. Hier is op 12 september een start mee gemaakt middels een informatieve
bewonersbijeenkomst waar de gemeentelijke hoofduitgangspunten zijn toegelicht en een aantal
denkbare invullingsopties zijn gepresenteerd. Voor wat betreft dit laatste is vooral gesproken over een
zgn. CPO-initiatief (Collectief Privaat Opdrachtgeverschap) voor aangepaste woningen voor gezinnen
met een mindervalide gezinslid en over behoud van de oude Theresiaschool met functies op gebied
van kunst, zorg en educatie door de huidige gebruikers, de zgn. DOTS-groep. Voor meer
achtergronden zie de presentatie.
Sindsdien heeft vanuit BBN enkele malen nader overleg plaatsgevonden met de gemeente over deze
herontwikkeling en hoe realistische mogelijkheden te vinden voor het vervullen van de
maatschappelijke functie die de locatie nu vervult. Dat overleg is voortgezet in 2018 en heeft nog niet
geleid tot een concreet voorstel.

Oprichting Stichting Oude Biltsche Meertje
Buurtbewoners en andere belangstellenden zijn druk bezig met de oprichting van de 'Stichting
vrienden van het Oude Biltsche Meertje'. Doel van de Stichting is het behoud, onderhoud en eventueel
verbeteren van dit stuk natuur (openbaar groen) in onze wijk. BBN steunt dit initiatief.
Voor verdere achtergronden en details verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl onder
ruimtelijke ordening / bestemmingsplannen.
Het vermelden waard is de - zeer gewaardeerde - opstelling van de bij al deze zaken betrokken
wethouder voor ruimtelijke ordening. Veelal in een zeer vroeg stadium wordt BBN uitgenodigd inbreng
te leveren in nieuwe ontwikkelingen of op te lossen problemen die vanuit de gemeente worden
geagendeerd. Met die aanpak kan ook optimaal kennis en expertise als aanwezig binnen onze wijk
worden benut.

4. Leefmilieu - groen
Onderhoud bermen
BBN blijft bij de gemeente aandacht vragen voor onderhoudsacties aan bermen. Navraag leerde dat
er geen formeel gemeentelijk beleid is hoe met de bermen in Noord om te gaan. Bij afwezigheid van
trottoirs in de wijk, vervullen deze bermen ook een functionele rol, anders dan elders in de gemeente.
Met het aantreden van de gebiedsmakelaar (zie verderop) hopen wij dat hier duidelijkheid in gaat
ontstaan.

5. Leefmilieu - veiligheid
Straatverlichting
In 2016 heeft de gemeente het beheer van de openbare straatverlichting weer in eigen hand
genomen. De gemeente De Bilt moet in 2030 voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen in het
energie akkoord. Hiervoor zal o.a. LED-technologie worden ingezet. Daarnaast speelt ook veiligheid
als doelstelling een belangrijke rol. De gemeente heeft op basis hiervan kaders geformuleerd om de
openbare verlichting de komende jaren te vervangen.
Om de hiaten in de straatverlichting te kunnen aanpakken, zijn gedurende de wintermaanden in 2016
en begin 2017 metingen gedaan. Uit onderzoek blijkt dat de verlichting in Bilthoven Noord niet voldoet
aan de richtlijnen. In het beleidsplan wordt bepaald welk wegtype moet voldoen aan een bepaalde
lichtsterkte. Behalve de Beethovenlaan zijn alle lanen onvoldoende verlicht. Op de ALV van 8 juli 2017
heeft de betrokken gemeenteambtenaar e.e.a. nader toegelicht.
Bij de meerjaren vervangingsplanning wordt prioriteit gegeven aan de belangrijkste ontsluitingswegen.
De bewonersvereniging is gevraagd te helpen bij de prioriteitenlijst welke lanen eerst vervangen en
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aangevuld worden met extra verlichting. Bij de prioritering van de gebieden zal worden teruggegrepen
op de resultaten van de enquête onder de BBN-leden van enkele jaren geleden.

Veiligheidscijfers
Op dit moment zijn er nog geen cijfers bekend over het aantal inbraken in woningen en auto’s in onze
wijk.

Onrust n.a.v. vermissing Anne Faber
Evenals vele inwoners van Bilthoven Noord heeft ook het bestuur van de bewonersvereniging in het
najaar van 2017 de ontwikkelingen rondom de vermissing en tragische dood van Anne Faber
nauwlettend gevolgd. Het bestuur heeft één van de drie bijeenkomsten bijgewoond die tussen 22 en
24 oktober 2017 zijn georganiseerd door de gemeente Zeist en de bestuurder van Aventurijn. De door
de gemeenten De Bilt en (vooral) Zeist verspreide informatie is ook met de BBN-leden gedeeld via
een nieuwsbrief en de website.
Voor verdere achtergronden en details, verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl onder
leefmilieu / veiligheid.

6. Verkeer
Corridorstudie Bilthoven Noord
In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (2012) is ingezet op het beter benutten van de
Soestdijkseweg Zuid, Noord en de Gezichtslaan. Concrete maatregelen zijn hiervoor benoemd in de
Corridorstudie De Bilt 2014. De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan diverse maatregelen
op de Soestdijkseweg Zuid.
In de toekomst gaat de gemeente werken aan diverse maatregelen voor Bilthoven Noord. Prioriteit
daarbij heeft de gevaarlijke situatie op het kruispunt Bilderdijklaan/Soestdijkseweg Noord. De in
september 2015 door BBN gehouden enquête, aangevuld met een informatie-avond voor
omwonenden in maart 2016, heeft input geleverd voor een overzicht van de denkbare
oplossingsrichtingen. In de Corridorstudie Noord van de gemeente (augustus 2016) zijn 18
oplossingsopties beoordeeld en is geconcludeerd dat een structurele maatregel (het verbreden van
het fietspad) niet realistisch haalbaar is. Daarom is ervoor gekozen een praktische korte termijn
oplossing (verbod op uitrijden vanuit de Bilderdijklaan) tijdens een proef op zijn effecten te beoordelen.
In verband met de werkzaamheden aan de tunnel Leijenseweg kan deze proef pas worden uitgevoerd
in de eerste helft van 2018.

Tijdelijk VCP De Leijen
Het tijdelijke verkeerscirculatieplan De Leijen, met impact op de verkeerscirculatie aan de noordzijde
van onze wijk, is nog steeds van kracht en wordt opgeheven als er door de gemeenteraad een keuze
is gemaakt over de toekomstige inrichting van de Jan Steenlaan en de bijbehorende
verkeerscirculatie.

Veilig (fiets)verkeer op de Jan Steenlaan
In november 2016 is in de gemeenteraad een breed gesteunde motie aangenomen die oproept te
komen tot een verbetering van de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de fietsers, op de Jan
Steenlaan. Aansluitend op deze motie hebben de bewonersvereniging Bilthoven Noord, de wijkraad
De Leijen en scholen en sportclubs aan de Kees Boekelaan het initiatief genomen om een werkgroep
te vormen. Begin 2017 is, in nauw overleg met de gemeente, het plan van aanpak uitgewerkt en de
samenstelling van de werkgroep bepaald. Uit het netwerk van BBN is een onafhankelijk voorzitter
gevonden. In augustus 2017 kwam de werkgroep voor het eerst bijeen. In september/oktober zijn
auto- en fietstellingen uitgevoerd en zijn varianten in het verkeersmodel doorberekend. In
november/december/januari zijn verschillende inrichtingsvarianten voor de fietsroute uitgewerkt
(gemengde verkeersafwikkeling, fietsstroken, fietsstraat, fietspaden) in combinatie met de
Jaarverslag 2017 BBN

4

April 2018

verkeerscirculatie (al dan niet eenrichtingsverkeer). In januari/februari van 2018 hebben de
vertegenwoordigers in de werkgroep hun achterban geraadpleegd over de voorkeursoplossing. Dit
heeft geleid tot het aanbieden van een startnotitie aan de wethouder op 13 maart 2018.
Het bestuur van BBN was vertegenwoordigd in de werkgroep en heeft tevens voor invulling van de
secretarisrol gezorgd.

Ongevallencijfers
Sinds gemeenten in Nederland niet meer verplicht zijn om hun ongevallen bij te houden, is er geen
zicht op goede cijfers, hetgeen de verkeersveiligheid in de gemeente in gevaar brengt. Dit is een
landelijke trend, de politie noteert alleen de ongevallen waarbij zij proces-verbaal maakt. Men gaat er
van uit dat de politie ongeveer 25% van de totale ongevallen registreert. Er is een nieuw initiatief,
MobielSchadeMelden.nl, maar dit levert nu nog geen adequate informatie op.
Voor verdere achtergronden en details, verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl onder
verkeer / verkeerscirculatie.

7. Kennisbank
De Kennisbank heeft als doel het stimuleren van het maatschappelijk benutten van de kennis en
kunde binnen onze wijk. Ten behoeve van de verkeersproblematiek op de Soestdijkseweg Noord, in
het bijzonder het gedeelte tussen de Gezichtslaan en de Bilderdijklaan, zijn wijkgenoten opgeroepen
hun kennis en kunde in te zetten. Tevens heeft de Kennisbank ervoor gezorgd dat er een
onafhankelijke voorzitter voor de werkgroep Jan Steenlaan werd gevonden.

8. Contacten met de omgeving
Centrumplan Bilthoven
De ontwikkeling van het centrum blijft ook voor (de inwoners van ) Bilthoven-Noord van groot belang.
Daarom is BBN inmiddels al ruim 10 jaar vertegenwoordigd (momenteel via haar bestuurslid Joe
Tabbers) in Hart VOOR Bilthoven, het collectief van bewonersverenigingen in en rondom het centrum.
Het voorzitterschap van de Klankbordgroep werd tot eind 2017 vervuld door Coen Jager, op
persoonlijke titel (en dus niet namens BBN).
Met het uitbrengen van een advies over de herinrichting van het Vinkenplein en over een pakket aan
afspraken om de parkeersituatie in het centrum beheersbaar te krijgen, heeft de Klankbordgroep
Centrum Bilthoven eind 2017 haar langjarige en intensieve betrokkenheid bij de herontwikkeling van
het centrum van Bilthoven beëindigd.
Vanaf oktober 2007 heeft de Klankbordgroep in 11 adviezen aan het College van B&W de inbreng
georganiseerd van bewoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke groeperingen voor de
vernieuwing van het centrum van Bilthoven. Geheel op eigen kracht en met pro-actieve inbreng
hebben de leden van de Klankbordgroep in grote gezamenlijkheid bijgedragen aan de plannen, de
besluitvorming en het uitvoeringsproces voor een nieuw dorpscentrum. Bezegeld door een besluit van
B&W had de Klankbordgroep de status van formele gesprekspartner van de gemeente, waaronder
gevraagd en ongevraagd aan het College van B&W advies kon worden uitgebracht, het College daar
schriftelijk op reageerde en bij besluitvorming aangaf op welke wijze de adviezen daarbij een rol
hadden gespeeld.
Aan deze werkwijze is een einde gekomen nu de ondernemers ervoor hebben gekozen de uitwerking
van met name de parkeersituatie op eigen kracht verder op te pakken.
Lees verder
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Gemeente
Volgens goed gebruik heeft een delegatie uit het bestuur ook in 2017 bilateraal overleg gehad met de
burgemeester. Gespreksonderwerpen waren o.a. kennismaking met de nieuw aangetreden
burgemeester, de nieuwe organisatiestructuur van de gemeente, de rol van de wijk- en
gebiedsmakelaar, de BBN-kennisbank, het belang van een verkeerskundige binnen de gemeente, de
samenwerkingsverbanden met de gemeente, de (achterblijvende) ontwikkelingen in het centrum (i.h.b.
Kwinkelier en Vinkenplein) en de Jan Steenlaan.
In 2017 is ook een halfjaarlijks overleg met de gemeentesecretaris in het leven geroepen, m.n. om
agendering en opvolging van meer praktische zaken te kunnen bewaken. En om periodiek het
samenwerkingsproces gemeente-bewoners te evalueren.
Op ambtelijk zowel als bestuurlijk niveau bestaan er directe lijnen vanuit de verschillende BBNbestuursleden m.b.t. hun respectievelijke portefeuilles. Waar mogelijk acteren zij pro-actief en met
eigen voorstellen, wat constructieve en tijdsbesparende oplossingen oplevert. De meer algemene
informatielijnen vanuit de gemeente richting BBN verdienen echter verbetering. Hopelijk komt daar,
met het in werking treden van de nieuwe organisatie binnen de gemeente, verbetering in met het
aantreden van de gebiedsmakelaar, de vaste contactpersoon tussen wijk en gemeente.

Onze buren: De Leijen, Den Dolder, Bosch en Duin
Zoals in het Beleidsplan als doel gesteld, zijn de banden met onze buren aangehaald. Met de
Wijkraad De Leijen is intensief opgetrokken rondom het tijdelijk verkeerscirculatieplan voor de periode
van de aanleg van de tunnel in de Leijenseweg. Tevens wordt met hen en de scholen en sportclubs
aan de Kees Boekelaan in gezamenlijkheid opgetrokken m.b.t. de verkeerssituatie op de Jan
Steenlaan.
Met Den Dolder is contact geweest voor afstemming van de communicatie rondom de verdwijning van
Anne Faber.
De omliggende bewonersverenigingen houden elkaar op de hoogte via nieuwsbrieven en waar nodig
rechtstreeks over actuele zaken in hun aandachtsgebied.

9. Communicatie met de leden
Communicatie met de leden vindt in overheersende mate plaats middels digitale nieuwsbrieven. In
2017 zijn 2 nieuwsbrieven verstuurd, met de volgende onderwerpen:
 Corridorstudie Bilthoven Noord, tweede ronde (her)ontwikkeling Oude Theresiaschool, tijdelijke
sociale huurwoningen op locatie van het Oude Biltsche Meertje en de aankondiging van de
Algemene Ledenvergadering met aansluitend muzikaal programma met José Scholte (mei)
 Werkgroep buigt zicht over fietsveiligheid Jan Steenlaan, herontwikkelingsproces voormalige
Theresiaschool van start en oproep versterking van het bestuur van BBN (september).
Naast deze nieuwsbrieven is in mei 2017 de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering met
bijbehorende stukken digitaal verstuurd naar de leden. Ook is, voor de eerste keer, de contributie
digitaal geïnd.
Voor verdere achtergronden en details verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl

10. Bestuurlijke zaken
Samenstelling bestuur m.i.v. jaarvergadering 8 juni 2017
Vooruitlopend op haar definitieve benoeming door de ALV op 8 juni 2017 is mevrouw Aletta Koster
tijdens het verslagjaar namens het bestuur van BBN al actief geweest op het gebied van ruimtelijke
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ordening en verkeer en heeft zij deelgenomen aan de vergaderingen van het bestuur. Om persoonlijke
redenen heeft zij helaas in het najaar van 2017 afscheid moeten nemen als bestuurslid van BBN. Het
bestuur bedankt haar voor haar inzet voor onze wijk en wijkgenoten.
Al met al is per saldo eind 2017 de bestuurssamenstelling identiek als het jaar ervoor:

Bestuursfunctie
Voorzitter

Naam
T.C.M. Jager (Coen)

Secretaris

R. Jacobs (Ralph)

Penningmeester

J.G.M. Tabbers (Joe)

Lid

I.Duthler (Ina)

Aandachtsgebieden
Voorzitter, Burgerparticipatie, Centrumplan,
Veiligheid
Secretaris, Communicatie, Digitaal,
Ruimtelijke ordening
Financiën, contactpersoon Hart VOOR
Bilthoven, Centrumplan, Groen
Veiligheid, Verkeer, Actief wijkburgerschap,
Communicatie
Juridische zaken, Ruimtelijke ordening

Vacant

De vereniging wordt secretarieel ondersteund door mevrouw H.M. (Hege) van Beek-van
Honschooten.

Vergaderfrequentie
In het verslagjaar vergaderde het bestuur zeven maal. Op 8 juni 2017 werd de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering gehouden. Aansluitend was iedereen uitgenodigd voor een muzikaal programma,
geheel in de stijl van de straatnamen van Bilthoven Noord, waarbij wijkgenoot José Scholte liederen
zong en gedichten voordroeg van componisten, dichters, dichter-dominees uit Bilthoven Noord.
Daarnaast is diverse malen in kleiner verband door bestuursleden vergaderd over actuele
onderwerpen.

Ledenbestand
Aan het begin van het verslagjaar waren er 584 leden. 26 leden zijn uitgeschreven om uiteenlopende
redenen, veelal wegens verhuizing buiten Bilthoven-Noord, overlijden of achterstallige betaling van
contributie. 17 nieuwe leden hebben zich aangemeld. Hiermee kwam aan het einde van het
verslagjaar het aantal leden uit op 575.

Commissie onderzoek rekeningen
De kascommissie 2017 werd gevormd door mevrouw R. Engeman en de heren R. Claassens en D.A.
Voûte.

Bilthoven, april 2018
Het bestuur
***
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