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Conceptverslag wijkraadsvergadering  16 mei 2012, gehouden in het Odensehuis. 

Aanwezig: Peter Janssen (voorzitter), Leo Wernaert (penningmeester),  

Ellen Jensen(secretaris), E.Vlasveld, C.Tasman, F.tenWinkel, E.Kerkhoven,  

H.van der Linden-Schadd , H. Sopacua ,eerste deel vergadering, F.van Kooij, 

F. Schouwenaar, tweede deel vergadering. 

 

Afgemeld: Guus Gase, K.van Dijk, Hr Stuurman( wijkmanager stadsdeel Zuid). 
 

 

 
 
1. Mededelingen 

 Notulen van 20 maart 2012 zijn niet gemaakt maar zullen nog worden toegestuurd. 

 Ellen Jensen is kort aanwezig om mee te delen dat het haar zeer spijt dat zij geen secretaris 
van de  Wijkraad meer kan zijn. Zij heeft te veel andere verplichtingen. De aanwezigen 
bedanken haar voor haar bijdrage in de afgelopen periode. 

  Wijkraadslid Henri Weve  is overleden. Hij wordt herdacht met een minuut stilte. 

 Contact met Eisse Kalk is niet tot stand gekomen.  De website www.agora-europa.nl  kan 
geraadpleegd worden. Op de home pagina kan het  “burgerinitiatief lokale democratie 
Amsterdam” aangeklikt worden. Ook door deze term in Google in te voeren komt het 
uitgebreide document te voorschijn.  Eén en ander kan van belang zijn indien de Stadsdelen 
worden opgeheven in 2014. 

 Frits ten Winkel deelt mee dat zijn werkgroep Verkeer is opgeheven. 

 Henderfina  Sopucoa  meldt dat de werkgroep Veiligheid Zuid is opgericht, die zich 
bezighoudt met verkeer.  Nadere mededelingen over deze werkgroep worden niet gedaan, 
maar eventuele kwesties rond verkeer en veiligheid kunnen door de wijkraad worden gemeld 
aan deze groep. De wijkraad begrijpt de geheimzinnigheid rond deze werkgroep niet. 

 Er zijn geen andere ingekomen stukken dan het  jaarverslag van Stichting SOOZ. 
 
2. Jaarverslag Stichting SOOZ 

Het is het laatste jaar dat de wijkraad zich met het jaarverslag van Stichting SOOZ bezighoudt, 
want  er heeft ontvlechting plaatsgevonden per 1 januari 2012. In de nieuwe statuten van 
Stichting SOOZ wordt de Wijkraad Zuidwest niet meer genoemd.   
Het  jaarverslag is beschikbaar ter vergadering. De financiële verantwoording in de vorm van een 
accountantsrapport van Capacc zal nog worden toegestuurd. 
Zover men zich nu een mening kan vormen ziet men geen aanleiding te veronderstellen dat de 
wijkraad (Stichting WOOZW) nog financiële middelen te claimen heeft van Stichting SOOZ. 

 
3. Financiën wijkraad (WOOZW) 

De kascommissie bestaande uit Hans Brandenburg en Elly Vlasveld heeft de stand van zaken 
besproken met de penningmeester.  De zaak is in orde. Decharge verleend. 
Er zijn enkele  veranderingen;   
a) er is een scheiding aangebracht in de financiële administratie tussen gelden van de wijkraad 

en gelden die voor derden beheerd worden. Vermenging mag niet meer. 
b) op 4000 euro na is het saldo op een zakelijke bonusrekening gezet, hetgeen een rente van 

ongeveer 300 euro per jaar zal opleveren 
c) declaraties zonder aankoopbon zullen niet meer vergoed worden. Ook declaraties die te 

royaal zijn uitgevallen zullen niet zonder meer vergoed worden. 
De kascommissie heeft de penningmeester gecomplimenteerd met de duidelijke wijze van                     
administreren. 

http://www.agora-europa.nl/
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4. Rapportage werkgroepen 

Na de pauze. 
- Monument Indië-Nederland: Han van der Linden-Schadd meldt een bijeenkomst waar 

aandacht besteed is aan de vele facetten van de betekenis van het monument. Nog dit jaar 
zal er een boek verschijnen over de historische periode waarvoor dit monument staat. 
Auteur John Jansen van Galen. 

- Boomschorshuisje: geen bijzonderheden. De gevel ligt nog steeds opgeslagen bij de 
stadswerf. 

- Zij in Zuid (voorheen Amikino): Zonder ondersteuning is er meer creativiteit vereist, maar er 
zijn diverse activiteiten georganiseerd. SOOZ biedt een minimale ondersteuning  wat betreft 
e-mail en websitevermelding . Er bestaat een substantieel netwerk van nieuwgekomen 
vrouwen, met wie contact onderhouden wordt. 

- Welkom: Brief aan het stadsdeel verzonden namens de wijkraad. Bevestiging ontvangen. 
Wethouder Marco Kreuger  heeft erkend dat veel niet goed was voorbereid rond de 
inrichting en opening van Huis van de Wijk Olympus. 
Het is nu zo dat groepen die gebruik maken van Welkom, wel in Olympus zijn ondergebracht. 
Gezien de meer rustige sfeer die gewenst is voor de open inloop, is deze voorlopig gehuisvest 
in Olympia, een ruimte van de bewonerscommissie Ymere. 
Voorts ontbreekt een activiteitenkalender op de website van SOOZ. Men wacht af wie dit bij 
SOOZ ter hand gaat nemen.  Indien gewenst kan de kalender ook op de website van de 
wijkraad,  www.woozw.nl  geplaatst worden. 

- Stadionplein: het zuidelijk Citroëngebouw komt vrij wegens vertrek naar de Zuidas.   
Volgens de werkgroep zou dit kunnen leiden tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
Men overweegt een nieuw gesprek met de wethouder. 
 

5. Rondvraag 
- Volgende vergaderingen: woensdag  11 juli, woensdag 12 september, woensdag 31oktober 

en woensdag 12 december 2012. Locatie Odensehuis, Hygiëastraat 4. 
- Kosten werkgroepen. In redelijke mate kunnen kosten voor kopiëren, verzending van 

informatie  en dergelijke worden gedeclareerd bij het bestuur van de wijkraad. Op zeer 
bescheiden schaal kan ook een activiteit worden gedeclareerd, in overleg met de voorzitter 
en/of de penningmeester.  

 
Einde vergadering 22.00 uur. 
 
ASD, EV 17 mei 2012 
 
 
 

To do:  

Digitale verzending financieel verslag SOOZ Peter Janssen 
 

Stadsdeelgids, gegevens Wijkraad Peter Janssen 

 

http://www.woozw.nl/

