
 

 

 

Bewonersvereniging 

Tienhoven & Oud-Maarsseveen 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

Begroting 2016 en Jaarrekening 2014 

  
 

 

 

19 November 2015



 

 

 

Bewonersvereniging 

Tienhoven & Oud-Maarsseveen 

 

 

 

 

 

 

Pg 2 Jaarverslag 2014 En Begroting 2016 Btom 

 17 November 2015 

  

  

Inhoudsopgave 

 

1 Activiteiten 2016 ....................................................................................... 3 
1.1 Communicatie ..................................................................................... 3 
1.2 Informatie avonden .............................................................................. 3 
1.3 Ouderen ............................................................................................. 3 
1.4 Natuur ............................................................................................... 3 
1.5 Verkeer en Veiligheid ............................................................................ 4 
1.6 Visie .................................................................................................. 4 
1.7 Bestuur .............................................................................................. 5 

Jaarrekening 2014 .......................................................................................... 6 
Begroting 2016 ............................................................................................... 7 
  



 

 

 

Bewonersvereniging 

Tienhoven & Oud-Maarsseveen 

 

 

 

 

 

 

Pg 3 Jaarverslag 2014 En Begroting 2016 Btom 

 17 November 2015 

  

  

1 Activiteiten 2016 

1.1 Communicatie 
Sinds 2006 ontvangt u de Dwarskijk. De papieren uitgave is alweer enkele jaren in 

volle glorie hersteld. Zoals beloofd zijn we in 2015 begonnen met de plannen voor de 

hernieuwde website. Deze is nu sinds September in de lucht en we krijgen duizenden 

pagina views. Een groot succes. Maar het betekend dus wel helaas dat de papieren 

versie is komen te vervallen. 

 

Alle berichten uit en om Tienhoven worden nu geplaatst op de nieuwe website en we 

krijgen hier zeer positieve reacties op. We worden een mooi communicatie loket naar 

de inwoners en we kunnen met deze informatie ook sneller inspelen op de actualiteit. 

 

In 2016 zullen we hier mee doorgaan. Voor bijzondere gelegenheden hebben we een 

budget gereserveerd voor 1 papieren uitgave. 

1.2 Informatie avonden 
Een ander thema is de organisatie van informatieavonden. In 2014 hebben we 

avonden georganiseerd voor het Meeuwisseveldje (vroeger “Ommetje”), de 

informatieavond van de werkgroep Visie, [.. graag aanvullen]. 

 

Ook in 2016 organiseren we 3-4 informatie avonden. De insteek is dat wanneer u 

geïnformeerd of geraadpleegd dient te worden, wij een avond zullen organiseren met 

de relevante betrokkenen. Thema’s die naar onze verwachting zeker aan de orde 

zullen komen zijn: Verkeer en veiligheid, bijeenkomsten rondom het Visie op 

Tienhoven Plan en rondom de ontwikkelingen met de Tienhovense Plassen. 

1.3 Ouderen 
Iedere woensdag ochtend is er de koffie ochtend. Hier wordt veel gebruik van 

gemaakt en een van ons meest succesvolle initiatieven. In 2016 zullen weer vele 

sprekers worden uitgenodigd. 

1.4 Natuur 
Als BTOM houden we de ontwikkeling rondom Vliegveld Hilversum in de gaten en zijn 

we in de Stuurgroep Herinrichting Bethune vertegenwoordigd, waarvoor we in 2011 

het convenant hebben getekend.  
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Met Bert van der Tol en Natuurmomenten worden altijd verschillende tochten 

georganiseerd voor inwoners en de schooljeugd, die hopelijk volgend jaar ook weer 

zullen plaatsvinden. 

 

Helaas zal Marvin ons gaan verlaten en zoeken we vanaf nu versterking in ons 

bestuur en in de werkgroep om dit belangrijke onderwerp verder te gaan trekken. 

Gezien de zorgwekkende ontwikkelingen rondom de gewijzigde baggerplannen en de 

woekering van de cabomba die op dit moment het waternatuurgebied bedreigen, 

heeft dit een zeer hoge prioriteit.  

1.5 Verkeer en Veiligheid 
De werkgroep heeft goede voortgang gemaakt in het opzetten met de Gemeente van 

het verkeersplan. Prioriteiten zijn aangegeven en het bugdet is aangevraagd. We 

hopen dat de start voor de uitvoering in 2016 gemaakt kan worden. 

 

In 2014 zijn Lieuwke Kranenborg, Wim van Doorn en Ray van de Bel toegetreden tot 

de werkgroep om Marcel en Peter te versterken, welkom!  

 

Helaas nemen we ook afscheid dit jaar van Dik Roelofsen als lid van de werkgroep. 

We willen Dik graag bedanken voor zijn inzet sinds vele jaren. Dik heeft bergen werk 

verzet om ons dorp veiliger te maken, waarvoor enorm veel dank! 

1.6 Visie 
De werkgroep Visie is in 2014 in volle vaart gestart met een overweldigende respons 

op de enquete. De werkgroep is niet alleen voor Tienhoven, maar ook voor 

Bethunenpolder en Molenpolder. Arnoud de Bruin is de onafhankelijke voorzitter en 

Madeleine van Rijnberk zit namens BTOM in de werkgroep. 

 

17 November 2014 is de goed bezochte inspraakavond in de Wilgenplas geweest en in 

voorjaar 2015 hebben we nog de bustocht met leden gemeenteraad en wethouders 

gehad en zijn er verschillende Dwarskijken verspreid. 

 

In 2015 zijn de uitkomsten gepresenteerd aan het College en de gemeenteraad. In 

September de uitkomsten en uitgangspunten voor het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) 

goedgekeurd door de Gemeente Stichtse Vecht.  

 

Er komen nu 2 DOP plannen, 1 voor Molenpolder en 1 voor Tienhoven-Oud 

Maarsseveen en Buthunenpolder. We trekken hierin samen op. Nadat de werkgroep 

met de Gemeente de concept plannen heeft gemaakt zullen wij deze aan de inwoners 

presenteren. 

 

Er zijn vragen geweest over de werkgroep en welke status deze heeft. Ons inziens 

vervult de werkgroep een mooie brugfunctie met enthousiaste deelnemers. Uiteraard 
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blijft het DOP voor Tienhoven-Oud Maarsseveen de eindverantwoordelijkheid van het  

BTOM bestuur, net zoals dat ook geld voor BBB en Molenpolder. 

1.7  Bestuur 
In 2015 nemen we afscheid van twee belangrijke mensen uit ons bestuur, Jan 

Molhuisen en Madeleine van Rijnberk.  

 

Jan heeft vanaf de oprichting als adviseur aan het bestuur ons – gevraagd en 

ongevraagd - met raad en daad bijgestaan. Iedere jaarvergadering heeft Jan een 

mooi terugblik gegeven en het bestuur geëvalueerd. Moeten we dat nu zelf gaan 

doen, we hopen het niet want Jan is ons 1e ere-lid geworden. En via de website kan 

hij nu iedere dag de ontwikkelingen in Tienhoven blijven volgen. Van papier naar 

digitaal – Jan ook hier enorm bedankt voor al je bijdragen. 

 

Madeleine zal vanwege prive-redenen haar lidmaatschap als bestuurslid neerleggen, 

maar wel als lid van de werkgroep Visie haar bijdrage voortzetten. Zij heeft hierin een 

enorm klus geklaard samen met Arnoud en de anderen. We zijn Madeleine hiervoor 

zeer dankbaar. 

 

Als mensen gaan, komen er ook weer nieuwe mensen bij, tenminste dat is de 

bedoeling. Gelukkig is dat bij ons het geval. Co Grootendorst heeft zich beschikbaar 

gesteld om adviseur aan het BTOM bestuur te worden. Voor de opvolging van 

Madeleine (en uiteraard het  vertrek van Marvin) zoeken we nog versterking. We 

gaan in gesprek met enkele mensen uit het dorp.  

 

Op dit moment bestaat de samenstelling van uw bestuur uit:  

 

 Benoemt per/tot Portefeuille 

Pieter Walhof, Voorzitter 2011-2015 Algemeen, brandweer, politie 

Bert van der Bunt, Secretaris 2012-2016 Communicatie, ouderen, digitaal loket, secretariaat 

Petra de Groot, Penningmeester 2013-2017 Jeugd, sponsoring, kinderdagopvang, horeca 

Madeleine van Rijnberk 2012-2015  Gemeentelijke zaken, Zorg & voorziening, Betaalbaar wonen 

(Portaal), Wijkbeheer, Scholen & Onderwijs 

Marcel Wink 2014-2018 Bouw & bestemmingsplannen, Bethunepolder, Veenkluit, Verkeer 

& veiligheid 

Eric van Zelm 2010-2015 Regionale samenwerking, Visie op Tienhoven , Monumentenzorg, 

Rijk & landelijke org. 

Daarnaast zijn actief in de volgende portefeuilles: 

Bestuursadviseur   Co Grootendorst    

Verkeer & Veiligheid  Peter Heijen, Lieuwke Kranenborg, Wim van Doorn en Ray van de Bel 

Natuur & Milieu  NTB 

Visie   Madeleine van Rijnberk, Arnoud de Bruin – onafhankelijk voorzitter 

 

Op de ALV zullen Pieter Walhof en Eric van Zelm voorgedragen worden voor een 

volgende termijn. 
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Jaarrekening 2014 

 

Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen

Jaarrekening 2014

Inkomsten 2014

 

Beginsaldo 2014 € 1,762.09

Gemeente subsidie € 1,000.00

Contributies leden en div. stortingen € 1,740.23

  

TOTAAL INKOMSTEN € 4,502.32

Uitgaven 2014

 

Voorlichting & Communicatie

Informatieavonden (3 ) € 466.00

Nieuwsblad  (4) € 1,068.43

Website 

Activiteiten

Werkgroepen € 47.00

Bijeenkomsten en werkgroepen € 52.00

Algemene leden vergadering

Onkosten vergaderingen

Kopien en onvoorzien

Drukkerij en copieerwerk* € 128.99

Diverse en onvoorziene kosten** € 427.30

TOTAAL KOSTEN € 2,189.72

SALDO 2014 (overheveling naar 2015) € 2,312.60

** KVK, verzekering, bank, diversen

Akkoord Bestuur BTOM Akkoord Kascommisie

Voorzitter               Richard Klomp

Penningmeester Louis Vogt
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Begroting 2016 

 

Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen

Begroting 2016

Inkomsten

 

Begin saldo 2016 € 2,100

Gemeente basis subsidie € 1,000

Contributies leden (€10,00 x 140) ( nu gezinsbetaling) € 1,400

Aanv. Subsidie, donaties en sponsoring € 0

  

TOTAAL INKOMSTEN € 4,500

Uitgaven

 

Voorlichting & Communicatie € 1,000

Informatieavonden (3 ) € 450.00

Nieuwsblad  (4) € 250.00

Website € 300.00

Activiteiten € 1,000

Werkgroepen

Bijeenkomsten en werkgroepen € 250

Algemene leden vergadering

Onkosten vergaderingen

Kopien en onvoorzien € 500

Drukkerij en copieerwerk* € 100.00

Diverse en onvoorziene kosten** € 400.00

TOTAAL KOSTEN € 1,750

SALDO 2016 (overheveling naar 2017) € 2,750


