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JAARVERSLAG 2017 VERENIGING DORPSRAAD “RONDOM DE PLASSEN”

In dit jaarverslag over het verenigingsjaar 2017 wil het bestuur graag verantwoording
afleggen en tevens informatie verstrekken over datgene wat er (voornamelijk) op bestuurlijk
gebied heeft gespeeld.
Sinds de jaarvergadering van 9 maart 2017 bestaat het bestuur, door het terugtreden van Ruud
Jansen als voorzitter, nog maar uit 4 personen. Het gemis van een voorzitter is voor de
overige bestuursleden en natuurlijk de hele vereniging zeer merkbaar !
Ondanks verwoedde pogingen zijn wij er niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden,
laat staan de benodigde verjonging en/of uitbreiding voor het zittende bestuur.
Daarnaast is 1 van de overgebleven bestuursleden door (privé)omstandigheden het afgelopen
jaar helaas minder beschikbaar geweest.
Mede hierdoor hebben de 3 resterende bestuursleden(met een gemiddelde leeftijd van 67
jaar….) nauwelijks nieuwe zaken, zoals uitvoer opstarten van de uitkomsten van
“Problemen Gezocht”, kunnen oppakken maar voornamelijk getracht de lopende zaken
zo goed mogelijk te behartigen.
De huidige 4 bestuursleden bekleden hun functie al ruim 6 jaar(vanaf de oprichting op 24
augustus 2011) en lijken volgens de statuten(artikel 8 punt 5) niet langer herbenoembaar.
De vereniging dreigt hierdoor zonder bestuur te komen.
De huidige bestuursleden willen eventueel de “kar” nog maximaal 1 verenigingsjaar
trekken waarbij uitbreiding/verjonging van het aantal bestuursleden voor hen een
uitdrukkelijke voorwaarde is.
Op de oproep om zich te melden als (kandidaat) bestuurslid is tot op heden helaas geen
enkele reactie gekomen !
Evenals op voorgaande jaarvergaderingen is door het bestuur gesteld dat de werkgroepen “in
the lead” zijn. Ook in 2017 zijn de werkgroepen Natuur,Recreatie en Water(NRW)
.Ruimtelijke Ordening,Wonen en Winkels(ROWW) , Verkeer & Veiligheid(V&V) en
Maatschappelijk Welzijn(MW) actief geweest. Helaas is ook nu het aantal leden van sommige
werkgroepen geslonken maar ook hebben zij nieuwe werkgroepleden kunnen verwelkomen.
De werkgroep ROWW bestaat thans nog maar uit 1 (zeer betrokken) lid en 1 lid dat tijdelijk
om privé-redenen niet actief is.
De werkgroepen verzorgen, ieder voor zich, een verslag over 2017.

Het vinden van bestuurs- en/of werkgroepleden heeft de allerhoogste
prioriteit .
In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten die door het bestuur zelf
zijn ontplooid. De activiteiten worden onderstaand puntsgewijs vermeld:
1. Het bestuur heeft in 2017 in totaal 13x vergaderd; de vergaderingen zijn afwisselend
bij de bestuursleden thuis gehouden en wel ’s avonds en soms overdag.
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2. Alleen de vice-voorzitter en secretaris maakten in 2017 ook nog deel
uit van een werkgroep.Het algemene bestuurslid(Harry Otto) heeft te hooi en te gras
wat ROWW zaken behartigd. Het vinden van een modus om contact met- en
informatie vanuit de werkgroepen ,waarin geen bestuurslid deelneemt , te
onderhouden is nog steeds niet goed gelukt. Hier ligt een belangrijke taak voor het
nieuwe bestuur.
3. Op verzoek van de Dorpsraad Zevenhoven(in oprichting)heeft het bestuurvan RodP
uitleg gegeven over haar struktuur en werkwijze.
4. Op zeer regelmatige basis is er overleg geweest met Alfred Steenwinkel over zijn
werkzaamheden als kiesman van RodP bij de Omgevings Raad Schiphol(ORS).
Alfred is mede-auteur van het rapport “Een vlucht naar voren”; dit rapport over een
lange termijn planning voor de luchtvaart in Nederland is aangeboden aan leden van
de 2e kamer. Het bestuur is zeer blij met de inzet en kennis van zake van Alfred.
5. Er heeft dit jaar helaas geen bijeenkomst plaatsgevonden van het bestuur met
werkgroepleden.Ook hier een schone taak voor een nieuw bestuur.
Wel is er op 20 januari 2018 een Nieuwjaarsborrel georganiseerd voor bestuurs- en
werkgroepleden met (eventuele) partner.
6. Op 10 mei 2017 heeft het jaarlijkse planningsoverleg plaats gevonden met
ambtenaren van de gemeente Nieuwkoop
7. Het bestuur heeft contacten onderhouden met de pers. Het bestuur onderkent dat
publiciteit, contacten met pers , PR enz. niet tot haar sterkste punten behoren.
Ondersteuning in deze tak van sport is nog steeds zeer welkom.
8. Op 9 september 2017 heeft het bestuur samen met de werkgroepen een stand op de
braderie ingericht met als doel de inwoners van Papenveer en Langeraar te informeren
over de activiteiten van- en om leden te werven voor RodP.
9. Het bestuur heeft haar financiële transacties vastgelegd zodat zij verantwoording kan
afleggen over de financiële middelen die door de leden, donateurs en de gemeente
Nieuwkoop ter beschikking zijn gesteld.Verder heeft het bestuur een
ledenadministratie gevoerd.

Het bestuur dankt u voor het vertrouwen wat u de vereniging in het algemeen en het bestuur
in het bijzonder het afgelopen jaar heeft geschonken.
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