
De Vereniging Remcom is het buurtplatform van de wijken Rembrandtpark en 

Componistenkwartier in Naarden (gemeente Gooise Meren). Remcom onderhoudt veel 

contacten en fungeert als de “ogen en oren” van de wijk. De vereniging en de gemeente 

werken samen aan de leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang in 

Rembrandtpark-Componistenkwartier door te werken aan een leefomgeving die schoon, 

duurzaam, heel en (sociaal)veilig is. Met de gemeente is daartoe een convenant. 

 

Ondanks de beperkingen van Corona hebben vele vrijwilligers hard 

gewerkt aan het welzijn van onze wijk. Sociale evenementen konden geen 

doorgang vinden. Maar wel werd veel samengewerkt rond (onder andere) 

nieuwbouwplannen, speelruimte en AED’s in onze wijk. Onze vereniging 

telt eind 2020 641 leden.    

Bouwontwikkelingen 

RemCom heeft in 2020 zich beziggehouden met de vele 

bouwontwikkelingen die er zijn in de buurt. Per brief heeft RemCom 

andermaal de zorgen geuit die leven met betrekking tot de ontwikkelingen 

op de BOR-gronden. Specifiek zijn zorgen geuit over het gebrek aan 

voorzieningen en de gebrekkige ontsluiting van de wijk. RemCom is met 

de gemeente het gesprek aangegaan over de beoogde ontwikkelingen aan 

de Jan ter Gouwweg. In goede samenwerking met Mooi Jan Tergouw als 

vertegenwoordiging van de direct omwonenden. RemCom heeft met name 

aandacht gevraagd voor de gebrekkige participatie en het verdwijnen van 

de laatste informele speelgelegenheid in de wijk. Namens RemCom is 

deelgenomen aan de Omgevingstafel rond de bouwontwikkelingen 

Naarderheem. De zorgen van RemCom liggen hier ook bij het gebrek aan 

voorzieningen en de te verwachten verkeersdrukte. Ook is er vanuit 

RemCom aandacht voor de verdere plannen voor de Amersfoortse 

straatweg waar nu nog veel onduidelijkheid over is. 

Verkeer en Veiligheid 

Met de Gemeente is RemCom bij voortduring in gesprek over de 

verkeersveiligheid. Vooral het stelselmatig te hard rijden in de wijk is een 

punt van zorg, maar ook de overbelasting van de rotonde bij 

Koningshoek. Met regelmaat zijn op ons verzoek in de wijk kastjes 

opgehangen waarop rijders hun snelheid kunnen aflezen. Voorts is 

afgesproken dat – zodra dit in verband met Corona mogelijk is – een 



wijkschouw zal plaatsvinden. Daarbij zullen alle punten, die door 

bewoners als gevaarlijk zijn aangemerkt, worden bezocht.  

Door RemCom is aandacht gevraagd voor het beleid rond plaatsing van 

laadpalen.  

Normaal gesproken krijgt Remcom periodiek berichten van de wijkagent. 

Deze berichten worden steeds op de website van de vereniging gezet en 

opgenomen in de Nieuwsbrief. Helaas slurpt Corona zoveel tijd op bij de 

politie, dat hier een beetje de klad in is gekomen. RemCom tracht dit weer 

vlot te trekken.  

Om de veiligheid in de buurt te bevorderen is er op initiatief van bewoners 

in februari (vlak voor de lockdown!) een avond georganiseerd die specifiek 

inzoomde op camerabeveiliging. De avond was zeer druk bezocht.  

Duurzaamheid 

De werkgroep duurzaam is een permanente werkgroep die andere 

buurtplatformen tot voorbeeld dient. De focus is op het laaghangend fruit: 

isoleren enerzijds en het opwekken van energie met zonnepanelen 

anderzijds. De geplande energiekaravaan hebben we helaas af moeten 

blazen in verband met Corona. In de nieuwsbrief van RemCom is met 

regelmaat aandacht voor de acties van energiecoöperatie Wattnu.  

Sociale samenhang 

Wij hebben altijd veel aandacht voor sociale samenhang. Maar dat was 

wel lastig in dit Coronajaar. De diverse straatfeesten konden allemaal niet 

doorgaan. De gebruikelijke activiteiten van het Oranjecomite konden dit 

jaar evenmin doorgang vinden, wel was er een alternatief in de vorm van 

het draaiorgel dat door het hele Rembrandtkwartier reed en er 

was stoepkrijttekenen. Met Pasen heeft een inwoonster Paashaasjes voor 

een aantal oudere bewoners georganiseerd.  

Wat wel door kon gaan was de feestelijke opening van het Oranje 

Bovenpad eind augustus.  

AED 

Remcom heeft zich ten doel gesteld een dekkend netwerk in de wijken te 

realiseren. Het bestuur heeft een werkgroep in het leven geroepen om na 

te gaan waar al AED’s aanwezig waren en waar nog AED’s geplaatst 

moesten worden om een dekkend netwerk te krijgen. Dit heeft 

geresulteerd in een crowdfundactie in december die tot doel had 5 AED’s 

aan te kunnen schaffen. Deze actie is geslaagd en de AED’s zijn nu 

operationeel, dankzij royale bijdragen van bewoners en externe donaties. 

 



Communicatie 

In 2020 is besloten de nieuwsbrieven in het vervolg zelf te vervaardigen 

en ook het tekstbeheer van de website zo veel als mogelijk zelf te doen. 

Hiermee is een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. De frequentie 

van de nieuwsbrief is opgeschroefd naar eens per maand. Daarnaast is de 

opzet van de website aangepast, zodat het voor bewoners gemakkelijker 

is om gericht per thema te zoeken. Belangrijk uitgangspunt is bewoners 

informeren en te weten wat de bewoners vinden en bezighoudt om 

daarmee onze prioriteiten te bepalen.  

Bestuur 

Gedurende het verenigingsjaar heeft Eric Wijnands ad interim de functie 

van penningmeester waargenomen. Jan Verkleij en Iet Kühn zijn uit het 

bestuur getreden bij de ALV van september volgens het rooster van 

aftreden. In december is Wim Broer tot het bestuur toegetreden.  

  



Financiële informatie 2020 

Voor 2020 werd een bijdrage van de Gemeente Gooise Meren ontvangen 

van EUR 5.062. Deze is meer dan volledig besteed, met name aan 

(grotendeels éénmalige) kosten voor het bouwen van een nieuwe website, 

webhosting en het schrijven van teksten nieuwsbrief (EUR 3,121), 

activiteiten in de buurt en (EUR 664) en kaartjes / flyers voor duurzaam 

wonen en AED’s (EUR 933): 

 

Overzicht baten en lasten  2020 
    

Bijdrage Gemeente Gooise Meren 5.062  

Rente spaarrekening 1  
   

Totaal inkomsten  5.063 

 

Website en hosting 2.334 
Schrijven teksten nieuwsbrief 787 

Kaartjes en flyers 933 
Buurtactiviteiten 664 

Bestuur en representatie 267 
Bankkosten 137 
   

Totaal kosten  5.122 
     

Tekort boekjaar  (59) 
     

 

Voor het opvangen van dit geringe tekort is een ruime buffer beschikbaar 

getuige bijgaande balans per 31 december 2020:  

 
Activa  31-12-‘20 
     

Rekening courant en spaarrekening  6.860 

AED rekening  11.414 
     

Totaal activa  18.283 
     

 
Passiva 
   

Eigen vermogen  6.179 

Tekort boekjaar  (59) 
Vooruit ontvangen AED  11.414 

Crediteuren  749 
     

Totaal activa  18.283 
     

  



In maart en april 2021 zijn de 5 AED’s aangeschaft en geïnstalleerd. 

RemCom is als vereniging eigenaar van de nieuwe AED’s. Daarom zijn de 

daarom zijn de in 2020 ontvangen bijdragen van bewoners (EUR 5.414) 

en de Rabobank (EUR 6.000) weergegeven op de balans van Remcom. In 

2021 is nog eens ruim EUR 1.500 aan bijdragen ontvangen. Na aftrek van 

de aanschafkosten zal het restant van de bijdragen worden gereserveerd 

voor het onderhoud en reparatie de komende 10 jaar. 

De AED bijdragen en uitgaven worden apart bijgehouden en hebben geen 

impact op de reguliere baten en lasten van Remcom. 

 

Budget 2021 

Voor 2021 wordt gerekend op een subsidie van de Gemeente Gooise 

Meren van EUR 5.000. Deze zal voor het grootste deel worden aangewend  

voor buurtactiviteiten (EUR 2.800). Voor communicatiemiddelen zoals de 

website en flyers wordt EUR 925 gereserveerd. Wijkbijeenkomsten en 

representatie kosten zal naar verwachting EUR 850 kosten. De overige 

kosten tenslotte bestaan met name uit kosten voor duurzaamheid, 

veiligheid en bankkosten. Het budget 2021 gaat uit van een tekort van 

EUR 425. 

 

Budget  2021 
    

Subsidie Gemeente Gooise Meren 5.000  
Rente spaarrekening -  
   

Totaal inkomsten  5.000 

 
Buurtactiviteiten 2.800 

Website, hosting, flyers 925 
Representatie, wijkbijeenkomsten 850 

Overig  850 
   

Totaal kosten  5.425 
     

Tekort boekjaar  (425) 
     

 


