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JAARVERSLAG 2012 VERENIGING DORPSRAAD “RONDOM DE PLASSEN”
In dit jaarverslag over het eerste volledige verenigingsjaar (2012) wil het bestuur graag
verantwoording afleggen en bovenal informatie verstrekken over datgene wat er op
bestuurlijk niveau heeft gespeeld.
Op de jaarvergadering van 29 februari 2012 is door het bestuur gesteld dat de werkgroepen
“in de lead” zijn. De werkgroepen zijn het afgelopen jaar zeer actief geweest. De
werkgroepen geven op de jaarvergadering hierover zelf de terugkoppeling.
In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten die door het bestuur zelf
zijn uitgevoerd. De activiteiten worden onderstaand puntsgewijs vermeld:
1. Het bestuur heeft in 2012 in totaal 17x vergaderd. Er is getracht de vergaderfrequentie
terug te brengen maar met alle plannen / activiteiten binnen de dorpskernen Papenveer
en Langeraar blijft vooralsnog het vergaderen om de 2 à 3 weken wenselijk.
2. Met uitzondering van de secretaris hebben alle bestuursleden zitting in één van de
werkgroepen. De bestuursleden hebben een actieve inbreng in deze werkgroepen.
3. Op 23 mei 2012 is een bijeenkomst met alle werkgroepleden georganiseerd om
gezamenlijk te brainstormen over de aandachtpunten waarmee de vereniging werd /
wordt geconfronteerd. Zowel het bestuur als de aanwezige werkgroepleden hebben
deze bijeenkomst als zeer positief ervaren.
4. Op 6 juni 2012 is door Ruud Jansen (namens “Rondom de Plassen”) het convenant
met de gemeente Nieuwkoop ondertekend. Het convenant is door de gemeente
Nieuwkoop in samenwerking met de verschillende dorpsraden opgesteld en geeft
spelregels aan voor participatie van dorpsraden binnen de gemeente Nieuwkoop. De
ondertekening had een feestelijk karakter in vond plaats in de Sfeerstal te Nieuwveen.
5. Op 15 mei en 18 december 2012 hebben er evaluatiegesprekken plaats gevonden met
Piet Melzer (wethouder gemeente Nieuwkoop) en Simone Vincent (coördinator
dorpsgericht werken gemeente Nieuwkoop). Hierbij heeft het bestuur aangegeven dat
de samenwerking met de gemeente veelal constructief is. Wel is de kanttekening
geplaatst dat sommige ambtenaren en gemeenteraadsleden nog niet precies weten hoe
om te gaan met de dorpsraad. Maar bij allen is de insteek positief en constructief. De
evaluatiegesprekken zullen halfjaarlijks blijven plaatsvinden.
6. Het bestuur onderhoudt veelvuldig formele en informele contacten met
vertegenwoordigers van de gemeente Nieuwkoop met als doel de doelstellingen van
dorpsvereniging nog beter op de kaart te krijgen en de activiteiten van de werkgroepen
te ondersteunen.
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7. Het bestuur heeft contacten onderhouden met de pers wat geleid heeft tot diverse
publicaties en een tweetal optredens in een radioprogramma.
8. Het bestuur heeft samen met de werkgroepen een stand op de braderie ingericht met
als doel de dorpsbewoners van Langeraar en Papenveer te informeren over de
activiteiten van en leden te werven voor de dorpsvereniging.
9. Het bestuur heeft haar financiële transacties vastgelegd zodat zij verantwoording kan
afleggen over de financiële middelen die door de leden, donateurs en gemeente
Nieuwkoop ter beschikking zijn gesteld. Daarnaast is door 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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