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NOTULEN JAARVERGADERING VERENIGING “RONDOM DE PLASSEN”
Datum en tijd: Donderdag 9 maart 2017
Plaats :
Parola, Langeraarseweg te Langeraar
Notulist:
Rob Barbiers(secretaris)
Aanwezig:
Het bestuur bestaande uit Ruud Jansen(voorzitter), Rob Barbiers(secretaris), Karin
Zoet(penningmeester), Cor Heemskerk(vice-voorzitter) en Harry Otto(algemeen lid)
Leden aanwezig:
J.C.Berg, A.J.Berg/Boomer, J.Bosland, J.H.M.Bosland, L.J.H.Egberts, A.P.M.den Haan, J.M.A.den
Haan, H.Heemskerk, H.Helling, A.J.N.Hijdra, Th.Hijdra, K.Hoogervorst, W.Hoogervorst, M.van den
Hoorn, R.van der Jagt, Th.van Klink, M.A.Koper, R.J.H.M.Kroon, P.V.Otto, M.J.M.Pieterse, C.van
Rijn, L.C.Sassen, H.Scherpenzeel, S.Slof, R.Spelt, A.Steenwinkel, M.L.van Tol, G.Versluis, J.Voorn,
I.van Weeren.
Overige aanwezigen(op uitnodiging/niet stemgerechtigd):
Simone Vincent(gemeente Nieuwkoop) ; diverse niet-leden waarvan de namen helaas niet zijn
geregistreerd.Deze niet-leden komen naar aanleiding van agendapunt 9: “Dorpsraad zoekt
PROBLEMEN”.
In deze notulen wordt regelmatig verwezen naar de PowerPoint-presentatie van deze
jaarvergadering. Een copie van deze presentatie vindt u als bijlage bij deze notulen.
1. Opening
Om 20,05 uur opent Ruud de vergadering. Daarbij geeft hij aan hoe het bestuur deze avond
graag ingevuld ziet en wijst nog maar weer eens op de doelstellingen van de Dorpsraad
“Rondom de Plassen”. Tevens stellen de bestuursleden zich voor.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2016
De notulen zijn op de website gepubliceerd. Deze notulen worden door de leden unaniem
goedgekeurd.
3. Verantwoording bestuur
Ook het jaarverslag over 2016 is op de website gepubliceerd. Een samenvatting is te vinden op
1 van de bijgaande PowerPoint-sheets. Van belang is om te melden dat de buurtbus niet onder
de dorpsraad valt maar wordt bestuurd vanuit een eigen vereniging.
Extra wordt genoemd de inzet van Alfred Steenwinkel als “onze” kiesman bij de
OmgevingsRaad Schiphol(ORS).
Ruud geeft aan dat de contacten met de pers zijn verbeterd.
4. Financiën / Kascommissie (inclusief verkiezing)
Aan de hand van een sheet(zie bijlage) wordt de financiële situatie belicht. De vereniging
heeft thans 180 leden en 2 donateurs. De post “promotie” betreft de aanschaf van een 2-tal
wimpels. De kascommissie bestaande uit Rianne Spelt en Maurice van den Hoorn hebben een
en ander gecontroleerd en stellen voor om het bestuur/de penningmeester volledige dé-charge
te verlenen.
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De aanwezige leden gaan unaniem accoord met dit voorstel. Rianne en Maurice worden met
bloemen bedankt voor hun werkzaamheden.
Van de huidige kascommissie is Rianne aftredend en niet herkiesbaar. Maurice blijft aan en
Marc Koper is bereid om toe te treden tot de kascommissie.
5. Vaststellen begroting & contributie 2017
De op een sheet gepresenteerdebegroting wordt goedgekeurd en dat geldt ook voor de
contributie voor 2017 nl € 10,= per (gezins)lid.
6. Bestuursverkiezing(zie ook sheet)
Helaas heeft Ruud Jansen besloten om te stoppen als voorzitter ; Dorpsraad “Rondom de
Plassen” is hem veel dank verschuldigd ! Op voorstel van de andere bestuursleden benoemt
de ledenvergadering Ruud tot Ere-lid. Cor Heemskerk overhandigt Ruud de daarbij horende
oorkonde.
Van de overige bestuursleden zijn Karin Zoet en Harry Otto aftredend en herkiesbaar. Er
hebben zich geen tegen-kandidaten gemeld zodat Karin en Harry worden herkozen.
Er heeft zich ook niemand gemeld als kandidaat voor de voorzittersfunctie zodat deze functie
helaas vacant blijft waardoor het bestuur nog maar uit 4 personen bestaat.
Ruud geeft aan dat hij wel aanblijft als werkgroeplid(bij 2 werkgroepen) en bereid is om de
komende 3 maanden het bestuur te blijven steunen met vooral het vinden van aanvulling in
het bestuur.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.
8. Sluiting officiële gedeelte van de jaarvergadering
Om 20.30 uur sluit Ruud het officiële gedeelte van de jaarvergadering.
PAUZE
9. “Dorpsraad RodP zoekt problemen” ; Interactief !
Peter Otto leidt en begeleidt dit agendapunt. Zie bijbehorende sheets. Er wordt enthousiast
gewerkt door de diverse subgroepjes en daarna plenair verder besproken en verdiept.
Het is aan het bestuur om de uitkomsten te catogeriseren en daarna met inwoners, die zich
daarvoor hebben aangemeld, en werkgroepen aan de slag te gaan.
Helaas is dit laatste nog niet gelukt;oorzaak hiervan is terug te voeren naar de zeer beperkte
menskracht bij het bestuur(zie ook jaarverslag over 2017)
10. Rondvraag voor wat betreft agenda punt 9
Geen
11. Sluiting
Om 22.30 uur sluit Ruud onder dankzegging aan Peter Otto ook het gedeelte van na de pauze.
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