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NOTULEN JAARVERGADERING VERENIGING “RONDOM DE PLASSEN”
Datum en tijd: Donderdag 13 maart 2018
Plaats :
Parola, Langeraarseweg te Langeraar
Notulist:
Rob Barbiers(secretaris)
Aanwezig:
Het bestuur bestaande uit Cor Heemskerk(vice-voorzitter), Rob Barbiers(secretaris), Karin
Zoet(penningmeester) en Harry Otto(algemeen lid)
Leden aanwezig:
J.C.van den Berg, H.van den Burg,L. van Driel, L.J.H.Egberts,R.J.Goekoop, A.P.M.den Haan, F.van
Hameren, J.Hardenberg, C.Hommenga, R.Jansen, M.A.Koper,P.Lagendaal,H.van
Langen,F.G.Lek,W.van Miltenburg, P.V.Otto, M.J.M.Pieterse, C.van Rijn, L.C.Sassen, S.Slof,
A.Steenwinkel, N.Thomas, C.Volgering, I.van Weeren, L.Zoet
Overige aanwezigen(op uitnodiging/niet stemgerechtigd):
Simone Vincent(gemeente Nieuwkoop)
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,= uur opent Cor de vergadering en geeft aan dat Ruud Jansen bereid is gevonden om
deze jaarvergadering te leiden. Daarna geeft Cor de microfoon over aan Ruud. Ruud heet de
aanwezigen welkom en deelt mee dat er een aanpassing van de agenda heeft plaats gevonden
nl punt 10 Presentatie over “verbouwing” : kerktoren komt te vervallen. Verder 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”(zie sheet 3) .Ook stellen de 4
bestuursleden zich voor.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2017
De notulen zijn op de website gepubliceerd. Deze notulen worden door de leden unaniem
goedgekeurd.
3. Verantwoording bestuur
Ook het jaarverslag over 2017 is op de website gepubliceerd. Een samenvatting is te vinden op
sheet 5 van de bijgaande PowerPoint-sheets. De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen.
4. Financiën / Kascommissie (inclusief verkiezing)
Aan de hand van een sheet 6 wordt de financiële situatie belicht. De vereniging heeft thans
185 leden en 2 donateurs. De vereniging is financiël gezond. Wel is er ingeteerd op het eigen
vermogen en wel ondermeer door aanschaf van bloembakken en bloembollen.
De kascommissie bestaande uit Maurice van den Hoorn en Marc Koper heeft een en ander
gecontroleerd en stelt voor om het bestuur/de penningmeester volledige dé-charge te verlenen.
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De aanwezige leden gaan unaniem accoord met dit voorstel. Maurice en Marc worden met
bloemen bedankt voor hun werkzaamheden.
Van de huidige kascommissie is Maurice aftredend en niet herkiesbaar. Marc blijft aan en
Peter Otto is bereid om toe te treden tot de kascommissie.
5. Vaststellen begroting & contributie 2018
De op sheet 7 gepresenteerdebegroting wordt goedgekeurd en dat geldt ook voor het
contributie voorstel voor 2018 nl € 10,= per (gezins)lid.
6. Presentatie over AED
Ardi Kuijf geeft een boeiende en leerzame lezing over AED’s wat resulteert in een flink aantal
aanmeldingen voor een AED en/of EHBO cursus.
7. Pauze
8. Verslag van de werkgroepen NRW, MW, V&V en ROWW
Aan de hand van de sheets(NRW sheet 10; MW sheet 11; ROWW sheet 12; V&V sheet 13)
stipt Ruud bij elke werkgroep de belangrijkste onderwerpen aan waarmee zij bezig zijn of
bezig zijn geweest.
Peter Otto meldt dat Altior samen met de werkgroep MW(Ineke van Weeren) “Walking
Football” wil gaan starten. Zij zoeken nog mensen(hulp) om te kunnen opstarten.
Bij V&V wordt door de ledenvergadering aandacht gevraagd voor: verlichting Paradijsweg;
gevaarlijke oversteek voor fietsers en voetgangers(ook ouders) op Langeraarseweg naar
Aeresteijn(Wim en Trudy van Miltenburg); het voetpad op de Langeraarseweg naar de
huisartsenpraktijk(Leo Egberts)
9. Bestuursverkiezing
Voor dit agendapunt geeft Ruud de microfoon terug aan Cor Heemskerk.
Zoals in de uitnodiging voor deze jaarvergadering door het bestuur is aangegeven lijken de
huidige 4 bestuursleden statutair niet langer meer herbenoembaar. De vereniging dreigt
hierdoor zonder bestuur te komen.
De zittende bestuursleden willen een eventuele opheffing van de vereniging te allen tijden
Voorkomen en zijn bereid de”kar” nog maximaal 1 verenigingsjaar te trekken waarbij
uitbreiding van het aantal bestuursleden voor hen een uitdrukkelijke voorwaarde is.
Cor moet helaas melden dat geen enkele kandidaat zich heeft gemeld. Het voltallige bestuur
geeft nogmaals aan dat uitbreiding van het bestuur met minimaal 2 personen voor hen zwaar
wegend was en is. Ruud Jansen onderstreept nogmaals het belang van de dorpsraad en geeft
aan dat de gemeente de dorpsraad als serieuze (gespreks) partner ziet. De heer van den Berg
geeft aan dat projectmatig werken meer van deze tijd is en wellicht efficiënter.
Peter Otto wil het bestuur graag helpen om met name de communicatie over het werk van de
dorpsraad(het bestuur) beter over het voetlicht te brengen; Leo Egberts en Ruud Jansen willen
bij Peter aansluiten. De bevindingen van deze groep zullen besproken worden op /zullen
resulteren in een algemene ledenvergadering die zal worden uitgeschreven voor 1 oktober
2018.
Het zittende bestuur zal voor alsnog haar werkzaamheden op beperkte schaal voortzetten
zodat de vereniging kan blijven bestaan.
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10. Rondvraag
Mevrouw Trudy van Wiltenburg biedt haar hulp aan voor secretariële werkzaamheden; het
secretariaat neemt het aanbod graag aan .
Verder zijn er geen vragen vanuit de vergadering.
11. Sluiting van de jaarvergadering
Om 22.00 uur sluit Ruud de jaarvergadering.
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