Notulen Algemene Ledenvergadering Bikkershof 2018 van 4 april 2018
Aanwezigen:
Suzanne, Joyce, Catharine, Doreen, Floor, Fieke, Anna, Karin, Nick, Ans en Jaklien
1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door Suzanne
2. Notulen algemene ledenvergadering 5 april 2017
Aanwezigen hebben geen aanmerkingen op de notulen algemene ledenvergadering van 5 april
2017. Notulen van 5 april 2017 is bij deze goedgekeurd
3. Terugblik bestuursjaar 2017 – 2018
Er is onderhoud gepleegd aan Bikkershof. Mn is er onderhoud gepleegd aan stenen muurtjes.
Wormenbak wordt aangepakt. Kas is vernieuwd. Er is dus groot onderhoud gepleegd in de
binnentuin. Flowform wordt aangepakt in 2018. Fred en Sander gaan flowform samen
aanpakken.
Bikkershof bestond dit jaar 30 jaar, er heeft een groot festijn plaatsgevonden. Het was een
hele mooie dag voor ieder wat wils. Dit was echt een succes.
Regels voor de tuin: meerdere malen kregen we terug dat er mensen in de tuin rondhingen,
waar we als bewoners ons niet veilig voelen. Daarom is de Bikkershof een rookvrije zone
gemaakt, er zijn borden opgehangen. We kunnen de mensen erop wijzen die in de Bikkershof
roken. We kunnen het niet handhaven. Tijden overdag zijn aangepast. In de zomer zijn tijden
nu: 9:00-18:00, in de winter eerder dicht: 9:00-17:00.
Snoeien ging dit jaar anders. Dit jaar gaat het zonder Kees. Yvonne heeft het dit jaar gedaan.
Vanuit de tuincommissie is men tevreden tav opkomst tuinwerkdagen en snoeidag. Er is een
intekenlijst. Het is de bedoeling dat de bestuursleden en de eigenaren van de volkstuinders de
werkdagen hosten, dit houdt in de dag begeleiden en de koffie en thee verzorgen.
Zondag beginnen we met koffie en tuin en zaterdag eindigen we met koffie en thee.
Afgelopen jaar spontaan bandje door Bas en Liesbeth. Dit werd hartstikke positief ervaren.
Volgend jaar weer!!
Dieren: maranszkippen zijn toegevoegd. Sandra is gestopt met de dieren. Maar begeleiding
van dieren gaat goed. Geen bewogen jaar vanuit de dieren.
4. Financiën Bikkershof 2017 – 2018 en goedkeuring kascommissie
Winst- en verliesbalans besproken. Er zijn veel inkomsten van subsidies dit jaar, ruim 4000
euro. Deze inkomsten hebben al wel weer een bestemming. Er zijn meer inkomsten dan
uitgaven in 2017 gedaan.
Balans wordt gepresenteerd.
Kascommissie heeft balans goedgekeurd.
ALV heeft balans goedgekeurd.
Volgend jaar in kascommissie: Adrie en Fieke.
5. Afscheid bestuurslid Suzanne Visser en installatie nieuw bestuur voor 2018-2019
Suzanne Visser stopt officieel als bestuurslid. Suzanne vertelt dat ze toen ze het huis kocht een
aantal jaar geleden dat ze enorm enthousiast was over de Bikkershof. Ze heeft in het bestuur
een hele fijn tijd gehad. De Bikkershof heeft een enorme historie. Haar doel was met name
verbintenis tussen de bewoners. Tussen bewoners die er al vanouds wonen en de tuin gemaakt
hebben en de bewoners die er pas zijn komen wonen. Ze vindt het vooral heel mooi om te zien
hoe het wetboek in de praktijk er eigenlijk uit ziet. In de praktijk is het toch vaak niet zo zwart
wit. Ze vindt het heel fijn om zo te verbonden te zijn met de buren.

Nieuwe bestuur:
- Floor biedt zich aan. Ze is 5 jaar geleden komen wonen in de Bikkershof. Haar achtergrond
is jurist, strafrecht jurist. In de tussentijd is ze in het buitenland geweest. Iedereen is het
er unaniem mee eens dat in het bestuur komt.
- Nieuwe bestuur wordt: Catharine, Joyce, Floor en Doreen. Doreen is eerste half jaar
slapend bestuurslid, dit houdt in dat ze dan niet actief zal zijn. Er is niemand anders die in
het bestuur zou willen.
- Ans geeft aan dat ze dagelijkse betalingen wel zou willen doen als hulp aan het bestuur.
6. Jaarplanning 2018 – 2019 -> werkdagen, ideeen voor aanvullende activiteiten
7. Welk onderhoud en andere plannen willen we in 2018 – 2019 realiseren?
-
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Blauwe ton in de Bikkershof naast de creche opheffen ivm verval en zeepsopvervuiling.
Tunneltje van wilgentakken voor kinderen laten maken bij de rotonde, waar ook het
bankje staat. Er volgt een discussie of we dit stukje grond wel op moeten geven aan de
kinderen. Men is het er wel mee eens dat dit een leuk idee is. Bestuur zal dit oppakken.
Hekjes vervangen rondom het gras
Flowform
Meer bollen in de heemtuin in het voorjaar, zodat er meer bloemen zijn.
Karin zou graag twee muurtjes willen beplanten bij achterkant muren van Goedestraat nr
17 en 19,
Bestrating aanpakken, mn ook bij eenden.
Vrienden van de Bikkershof-plan. Initiatief om uitgewerkt te worden. Zodat mensen zich
ook meer betrokken voelen bij de Bikkershof. Idee is om actief nieuwe bewoners te
benaderen om iets meer achtergrond te vertellen van de Bikkershof. Een
welkomstpakketje te geven. Ans wil dit op zich nemen. Idee wordt verder uitgewerkt door
het bestuur.
Meer spontane ontmoetingsmomenten inlassen. Vraag vanuit bestuur aan de leden om
initiatieven op te pakken om dit bijvoorbeeld te organiseren.

8. Rondvraag en sluiting
- Lantarenpaal is al heel lang stuk. Graag vleermuisvriendelijke lantarenpaal laten plaatsen.
Joyce gaat Richard Smit mailen.
- Jaklien: zij is nieuw komen wonen aan de goedestraat nr 39. De achterkant van haar huis
grenst aan de speeltuin. Haar voorstel is dat haar achtermuur ongeveer 3,5 meter naar
achter wordt geplaatst, zodat zij zelf minder groot huis heeft. De ruimte die er dan bijkomt
op haar eigen stuk grond zal zij gebruiken als een klein tuintje. De consequentie is dat een
hulst weg zou moeten. Het konijnenhok kan blijven staan. Men vindt het fijn dat ze in
overleg gaat over de situatie van haar huis en de veranderingen die het teweeg brengt
voor de Bikkershof.
- Karin: ze vond het fantastisch dat Suzanne en het bestuur destijds mee heeft geholpen
toen er geluidsoverlast was van de Superfair. Er stond toen een koelinstallatie op het dak.
Ze houdt haar hart vast wat voor veranderingen er gaan komen als de superfair er mee
stopt en er een andere supermarkt komt.
- Joyce: GMJD is eigenlijk in juni, maar is verplaatst naar 21 mei 2018 in combinatie met een
internationale dag. Dit omdat de gemeente Utrecht een prijs heeft gewonnen. Er kunnen
dan dus toeristen/engelstaligen de Bikkershof inkomen. Joyce vraagt of we hier aan mee
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willen doen. Men vindt het goed. Er zullen die dag dan bordjes in het Engels komen met
uitleg over de Bikkershof, dit is het voorstel.
Fieke: gaat stoppen met de coordinatie van de dieren. Er is nog niemand gevonden die het
wil doen. Oproep bij deze: er wordt een coordinator gezocht voor de dieren.
Suzanne: Superfair heeft vergunning aangevraagd om dit pand met aanliggende panden
(poelier en fietsenwinkel) inwendig te gaan verbouwen. Er gaan geruchten dat er een
nieuwe supermarkt komt, een marqt of een albert heijn, dit is officieel nog niet bekend.
Belangrijk is dat de achterkant van dit pand gelijk blijft met een vluchtdeur zoals die nu
ook is. Verder komen er geen veranderingen, dus het blijft een nooddeur. De los- een
laadplek zal plaats gaan vinden aan de voorkant van de supermarkt, dus aan de kant van
de biltstraat. Deze veranderingen geven dus geen overlast voor de Bikkershof denken we.
Suzanne gaat nog navragen of er geen koelinstallaties etc geplaatst worden.
Marian en Fred hebben aanvraag gedaan bij de gemeente met de vraag of er een
fietsenrek geplaatst kan worden aan begin van de Bekkerstraat, zodat er geen fietsen meer
op de stoep staan. Fietsen op de stoep geven overlast, oudere mensen kunnen niet meer
op de stoep lopen.
Suzanne: zij en Bas en Roos hebben geen toegang tot de Bikkershof. Zij zijn nu in
onderhandeling met de voorzitter van VVE van bedrijfjes aan de Bouwstraat. Vraag van
Suzanne is of wij het goed vinden dat er een deur in het hek komt bij de bedrijfjes, zodat
Suzanne, Imre, Bas en Roos toegang hebben tot de Bikkershof. De deur mag alleen door
hun gebruikt worden en niet door de mensen van de bedrijfjes. ALV is het er op dit
moment niet mee eens dat er een deur geplaatst wordt. Geen duidelijkheid over welk
effect dit op de Bikkershof zal hebben. Verschillende leden hebben aangegeven dit niet te
willen. Ook is de eigenaar van een van de bedrijven tegen een doorgang.

