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De VBP gaat door:
een nieuw bestuur!
Tot opluchting van velen hebben op het laatste moment drie
bewoners van de Provenierssingel interesse getoond in het
vervullen van een bestuursfunctie.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 januari
meldden zich Edwin van Dieën en Jaap Geluk; zij gaan
respectievelijk als voorzitter en als penningmeester functioneren. Zij werden met algemene stemmen door de aanwezigen benoemd. Kort na deze vergadering maakte Dennis
Willemsen kenbaar ook tot het bestuur te willen toetreden.
Hij zal, vooruitlopend op een benoeming in de jaarvergadering in april van dit jaar, alvast deze taak gaan vervullen.
We zijn nog op zoek naar een vierde en eventueel vijfde
kandidaat, dus heeft u belangstelling, laat dat dan weten aan
Edwin van Dieën, info@010projecten.nl.

Bericht van de wijkagent
Fred van Westreenen

Helaas moet ik melding maken van het feit dat er in de afgelopen periode weer een aantal pogingen tot inbraak en ook een
feitelijke inbraak hebben plaatsgevonden aan de Provenierssingel. Ik wil u vragen oplettend te zijn en uw huis aan vooren achterkant goed te beveiligen.
Ziet u verdachte zaken? Bel dan altijd 112.
Voor minder dringende zaken kunt u 0900-8844 bellen.
Veel informatie kunt u vinden op http://www.politie.nl.
En als laatste kunt u mij volgen op twitter: @FvWestreenen.

De nieuwe bestuursleden stellen zich graag
aan u voor.
Mijn naam is Edwin van Dieën. Ik woon vanaf 2010 met Elsa,
Evert en Eva met heel veel plezier aan de Provenierssingel,
op nummer 43. De bewonersvereniging heeft de afgelopen
twintig jaar erg veel voor elkaar gekregen. Ik heb me kandidaat gesteld voor het bestuur omdat ik graag wil dat de
vereniging blijft voortbestaan. De vereniging is in mijn
beleving van de leden en niet van het bestuur.
Tijdens de komende ledenvergadering hoor ik dan ook graag
welke activiteiten de leden dit jaar onder de vlag van de
vereniging willen organiseren.

Mijn naam is Dennis Willemsen en ik woon sinds 2001 op de
singel op nummer 8b. Ik ben getrouwd met Betty en heb twee
kinderen Eva en Liza. Toen ik enige tijd geleden hoorde dat de
bewonersvereniging wellicht zou ophouden te bestaan, schrok
ik. Er is immers sinds de oprichting van de vereniging een
hoop goeds gedaan, denk aan het verwijderen van de grafﬁti,
de raamkunst, singelfeesten, etc. Om al dit goede te kunnen
voortzetten en er wellicht, wat nieuws aan toe te voegen,
heeft mij ertoe gezet om mij kandidaat te stellen voor het
bestuur. Ik vind het belangrijk dat we een leefbare en veilige
buurt hebben en wil me daar, samen met de singelbewoners,
actief voor inzetten.

Edwin van Dieën
Ik, Jaap Geluk, ben lid van de VBP sinds de oprichting in 1992.
De eerste 3 jaren zeer actief, daarna incidenteel. Ik heb nu
weer meer tijd beschikbaar voor de VBP, en hecht belang
aan het voortbestaan ervan. Daarom heb ik mij beschikbaar
gesteld voor een functie in het bestuur.

Jaap Geluk

Dennis Willemsen

Algemene vergadering VBP 14 januari 2015
Aanwezig:
Bram de Smit (nr. 22), Jaap Geluk (nr. 50), Marita Steekelenburg
(Nr. 50), Esther Bunschoten (nr. 42), Wim van den Broek (nr. 19B),
Annemiek Ouwerkerk (nr. 6A), Tom Arbman (nr. 19C), Constance
Hintjes (nr. 7), Just Schafgans (nr. 35AI), Edwin van Dieën (nr. 43),
Hans Rombouts (nr. 85B), Monica Rieke (nr. 8A), Jerry Polderman
(nr. 8A), Dick van Loon (Spoorsingel) Bestuur: Janine Kroeze
(nr. 19C), Joyce Ryken (nr. 10), Irma de Carpentier (nr. 36).

Opening en welkom
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij benadrukt het belang van de vergadering omdat het voortbestaan
van de VBP in het geding is en het prettig is als zoveel mogelijk
bewoners meedenken en beslissen over een mogelijk vervolg.
Zij geeft aan dat de bestuursleden tijdens de Jaarvergadering in
april 2014 aangekondigd hebben te zullen aftreden in 2015.
Het bestuur had via de Proveniersbode en via buurtbijeenkomsten gezocht naar nieuwe bestuursleden, maar helaas bleken
er geen bewoners te zijn die de bestuursfuncties over wilden
nemen. Voor vanavond dus de vraag wat ons te doen staat.
Bij de start van de vergadering wordt door de aanwezigen het
bestuur gecomplimenteerd met het zeer geslaagde Singelplanfeest en Raamkunst 2014.

Verslag Jaarvergadering 2014
Met een toevoeging van een opmerking van Hans Rombouts
m.b.t. bestemming van de verenigingsgelden in geval van opheffen van de VBP wordt het verslag Jaarvergadering 2014 goedgekeurd. Het wordt op de website gepubliceerd.

Financieel jaarverslag 2013 en 2014
De voorzitter memoreert het overlijden van Bert Moerkerk in
april vorig jaar. Bert was de penningmeester en hij werd en
wordt zeer gemist. Irma heeft zijn taak overgenomen en zij presenteert nu de Financiële jaarverslagen van zowel 2013 als 2014.
Beiden worden door de vergadering goedgekeurd.
De kascommissie, bestaande uit Tom Arbman en Hans Schoen,
geeft aan dat zij geen onregelmatigheden heeft aangetroffen
in de boeken. Zij wordt, onder dankzegging voor de verleende
dienst, decharge verleend.

Voortbestaan van de VBP
Van te voren waren er een aantal opties voor opheffen of
continueren van de VBP met de uitnodiging voor deze vergadering bij alle bewoners in de brievenbus gedaan. De opties
worden besproken en andere ideeën worden geïnventariseerd.
De opties waar over gesproken wordt zijn:
- opheffen van de VBP;
- de VBP een jaar laten ‘sluimeren’;
- doorgaan op projectbasis;
- aansluiten bij de Bewonersvereniging Provenierswijk.
Een goede reden om de vereniging op te heffen is dat het doel
van de vereniging misschien bereikt is: een veilige, opgeknapte,
goed onderhouden singel, waar bewoners elkaar weten te
vinden als er problemen zijn.
Na een intensieve en opbouwende discussie blijkt dat er een
grote tegenstand tegen het opheffen van de VBP te bestaan, en
tegelijkertijd komt er ruimte voor oplossingen en komen zaken
samen. Het huidige bestuur heeft veel activiteiten georganiseerd, maar dat hoeft een nieuw bestuur absoluut niet af te
schrikken. Een nieuw bestuur bepaalt zelf of en zo ja welke

activiteiten zij wil organiseren en hoe zij de vereniging met de
bewoners samen verder vorm wil geven.
Tot ieders vreugde meldden twee bewoners zich ter plekke als
nieuw bestuurslid, n.l. Jaap Geluk en Edwin van Dieën.
Jaap geeft aan belangstelling te hebben voor de functie van
penningmeester en Edwin geeft te kennen de voorzittersrol te
willen gaan vervullen. De vergadering stemt d.m.v. hand opsteken in met de benoeming van beiden. Dankzij deze positieve
ontwikkeling geven zeven 7 bewoners zich op als medewerker
bij projecten/activiteiten: Tom Arbman, Esther Bunschoten,
Wim van den Broek, Constance Hintjes, Annemiek Ouwerkerk,
Monika Rieke en Hans Rombouts. Het “oude” bestuur gaf aan
heel erg blij en opgelucht te zijn met deze positieve uitkomst.
De oude bestuursleden dragen voor half februari de bestuurszaken over aan het nieuwe bestuur. Bewoners worden via de
Proveniersbode en de website op de hoogte gehouden.

Rondvraag
In de rondvraag werd opgemerkt dat het “oude“ bestuur mooie
dingen heeft gerealiseerd.
Om circa half 10 sluit de voorzitter de vergadering.

Noteer alvast in uw agenda
Maandag 13 april Algemene ledenvergadering VBP, waarin het
nieuwe bestuur haar plannen ontvouwt.

Ter gelegenheid van het Singelplanfeest schreef
Daniel Dee, stadsdichter van Rotterdam in
2013/2014, een gedicht voor de Provenierssingel en de Spoorsingel.
Twee singels, één strijdlied
elk verlies is van tijdelijke aard
elke ontsporing verdwijnt alsof het nooit is geweest
op de bodem van de singel
dansen hele kleine diertjes
melaatse bacteriën
afkomstig uit het leprozenhuis
dat was in de dagen van weleer
de arme duivel zijn huid
als de schubben van een vis
loopt niet meer door onze straten
de klepper klept niet meer
elke overwinning is er eentje
aan de kant van de singel
dansen hele kleine diertjes
de homo sapiens een tweevoetige primatensoort
beter bekend onder de naam mens
gezien van de maan zijn ze allen even verheugd
verwaarloosbaar groter dan de even opgetogen
kwakende eenden in volledige overeenstemming
zonder een spoortje van ontsporing
elke overwinning is er eentje
deze is van ons.
Daniël Dee (www.danieldee.nl)
Provenierssingel 73 A - 3033 EJ Rotterdam - www.raakvlak.com

