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Bestuurszaken
Afgelopen jaar is Brenda Mooijman aangetreden als nieuw algemeen bestuurslid en Quinten Cremer
aangetreden als secretaris. Met ingang van februari is Gülay Sert afgetreden als voorzitter vanwege
privézaken. Brenda heeft aangegeven dat zij graag de voorzittersfunctie wil vervullen.

Spoorzone
De voorbereidingen voor de herinrichting van de engelsestraat lopen. Hierin worden veel kleine
zaken meegenomen. Ook wordt over de veiligheid gesproken van onder andere de ligging van het
fietspad bij de rotonde en de rotonde zelf en de kruising bij de zuidwal.

Buurtfeest
Ook afgelopen jaar is weer met groot succes het buurtfeest georganiseerd. Dit jaar heeft de
buurtfeestcommisie ervoor gekozen om het feest een net iets andere invulling te geven. Zo was er
dit jaar een DJ in plaats van een band en een bakwedstrijd. Verder waren er yoga-introducties en een
wijnproeverij. Ook was er voor de kinderen een springkussen, een limonade koe, een voetbaldoel,
een rugbyclinic en een popcornmachine.
Dit jaar is het de buurtfeestcommisie ook gelukt om een groot deel gesponsord te krijgen en is er dus
beperkt budget gebruikt.

Ledenwerving en aantal
Op dit moment hebben we 199 leden. Aan het begin van het jaar waren het 200. Er zijn een aantal
opzeggingen geweest en we hebben er een aantal nieuwe leden bijgekregen.

Wijkkrant, facebook en website
In 2015 zijn er 3 buurtkranten uitgebracht, dankzij de inzet van vrijwilligers namen INVOEGEN voor
het schrijven van de stukjes, de eindredactie, coördinatie en de bezorging van de krant.
Verder is de buurtvereniging ook nog steeds te vinden op de website www.delftzicht.nl. De website
van de buurtvereniging wordt nog niet heel intensief gebruikt. Wij zoeken iemand die de website wil
onderhouden en de website interactief kan maken.

Statutenwijziging nog niet doorgevoerd
Het bestuur heeft de wijziging van de statuten, bepaald vorige ALV, nog niet door laten voeren door
de notaris. De reden hiervoor is dat de statuten zo oud zijn dat ze met de hand zouden moeten
worden overgetikt, automatisch door de computer laten herkennen gaat niet. We overwegen nu om
een een modernere versie van verenigingsstatuten te gebruiken.

Inbraken
Afgelopen jaar is onze wijk geplaagd door een inbraakgolf, tijdens het “hoogtepunt” tijdens oud en
nieuw is bij 3 verschillende huizen ingebroken. Inmiddels is er een WhatsApp buurtpreventie
opgezet en zijn er geen verdere inbraken bij ons bekend. Er zijn plannen voor een wijkbijeenkomst
met de wijkagent, die tips kan geven om inbraak te voorkomen. Tijdens de ALV zal worden
geïnformeerd of buurtbewoners hier interesse in hebben.

Diversen


Er is een nieuw vangnet geplaatst op het voetbalveldje. Initiatief hiervoor kwam van
bewoners zelf, die contact hebben opgenomen met de gemeente. Dit was vanwege overlast
van ballen in de tuin.

