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 Secretariaat: Buiksloterdijk 176, 1025 WB Amsterdam 

 
Geachte dijkbewoners. 
 
Bij deze herinneren we u aan de Jaarvergadering van de Bewonersvereniging Buiksloot, die we 
dit jaar weer kunnen houden op donderdag 16 september a.s. vanaf 20.00 uur in de 
Buiksloterkerk. We kijken terug op het seizoen 2020/21, blikken vooruit naar het nieuwe 
seizoen, en delen de nieuwtjes. 

Op de agenda staat: 

1. Opening, vaststelling agenda  
2. Mededelingen: o.a.: berichten over herinrichting Buiksloterdijk 276-450 (zie agendapt. 4) 
3. Jaarverslag 2020/21 (bijlage)  
4. Bespreekpunten: 

• Bomenbeleid: Buiksloterdijk, Elzenhagen-zuid en Noorderpark  

• Schouw en aanpak achterstallig onderhoud op de Dijk  

• Plaatsing containers Flora4Life en overlast hangjongeren sportpark 

• Communicatie (website en Dijk-app) 

• Camera’s op de dijk en privacy 
Samenstelling bestuur: dit jaar zijn drie bestuursleden volgens het aftreedrooster aan het 
einde van hun termijn. Twee daarvan zijn niet herkiesbaar (Kees Alberts, Pieter Hettema 
– voorzitter). Voor hen zijn twee kandidaten beschikbaar: Bart van Goudoever en Hanzo 
van Beusekom. De derde, Jan Smit – penningmeester – wil zich desgewenst 
beschikbaar stellen voor een nieuwe termijn. Naast de twee – goede, mannelijke – 
kandidaten zijn we er ondanks verwoede pogingen tot nu toe niet in geslaagd om 
vrouwelijke kandidaten te vinden voor ons bestuur. We hopen van harte dat er zich 
alsnog enkele vrouwelijke kandidaten beschikbaar stellen. Kandidaten kunnen contact 
opnemen met de voorzitter. 

5. Verslag en plannen feestcommissie 
6. Financieel verslag penningmeester, incasso contributie.  
7. Verslag kascommissie 
8. Rondvraag en sluiting (ca 21.30 uur) 

Na afloop staan er hapjes en drankjes klaar, en kunnen we even napraten. 
Ik hoop u op de Jaarvergadering te mogen begroeten, 
Namens het bestuur, 
 
Pieter Hettema (voorzitter) 
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Bijlage 1: Machtiging incasso contributie (z.o.z.).  
NB: Jaarverslag 2020/21 staat vanaf donderdag 9 september op de website 
www.buiksloterdijk.org 
 
 
Bijlage 2: Rooster van benoeming en aftreden, nieuwe kandidaten per 16-09-2021 
 
Jan Smit benoemd per juni 2013, verlengd september 2017 – aftredend: 2021 
Kees Alberts, benoemd per juni 2008, verlengd september 2017 – aftredend 2021 
Pieter Hettema, benoemd per juni 2013, verlengd september 2017- aftredend 2021 
(voorzitter sinds juni 2014)  
Marieke Oomen, benoemd per juni 2015, herbenoemd september 2019 
Alvaro Manzanares, benoemd per juni 2015, herbenoemd september 2019 
Jan van Liebergen, benoemd per september 2019 
 
Kandidaat bestuursleden: Hanzo van Beusekom, Buiksloterdijk 250 (toelichting ter vergadering) 
    Bart van Goudoever, Buiksloterdijk 190 (toelichting schriftelijk  
    vanwege afwezigheid i.v.m. vakantie) 
 

Toelichting/motivatie kandidatuur Bart van Goudoever:  
Ik, Bart van Goudoever (1960), woon al circa 8-9 jaar op nummer 190 
(het huis met de rode deur tegenover het bruggetje van het eiland). Ik 
ben nu nog actief als organisatieadviseur, maar ik ben van plan om 
per 1-1 te gaan stoppen. Dat geeft natuurlijk tijd en ruimte om ook voor 
de buurt actief te zijn. En dan lijkt de bewonersvereniging mij een leuk 
bestuur, ook al omdat er van alles speelt in de nabije omgeving. Ik doe 
en deed ook nog wel wat andere dingen naast mijn werk. Ik ben 
commissaris bij de woningbouwvereniging van Oostzaan en 
penningmeester bij een cultureel fonds. Daarvoor was ik onder andere 
bestuurslid van de stichting Streetcornerwork Amsterdam 
(tegenwoordig perMens), van een pensioenfonds en van de 
watersportvereniging waar ons sloepje ligt. Het leuke van al dit soort 
activiteiten vind ik voor mezelf dat je te maken krijgt met heel 
verschillende omgevingen waarvan je weet dat ze bestaan, maar 
waarvan je eigenlijk op voorhand niet precies weet hoe het eigenlijk 
werkt. Ik hoop altijd maar aan de andere kant dat mijn brede blik en 
praktische instelling ook nuttig is voor de verenigingen en stichtingen 
waar ik me dan voor inzet. Ik ben een verwoed lange 
afstandswandelaar (tijdens deze vergadering bevind ik me ergens 
tussen Rome en Bari in Italië), bridge elke donderdagavond en ik vind 
koken heel leuk. 

  
  
 

 

 

 
  

http://www.buiksloterdijk.org/

