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Vergaderdatum: 28 februari 2022 Versie 1.0 
    
    

Aanwezig bestuur: Jan Leenders (voorzitter), Aad van den Hoek [AH], John van Item (JvI), 
Henk Zwanenburg [HZ], Don Spelt (DS), Peter Keuker(PK), Julien Robijn (JR), 
 
Overige aanwezigen: Anne Marijke Ellema (EMA), Kees van Rixoort (KvR), Jan Verboom 
(JV), D.v.d. Broek, L. d. Eerzamen, Wilbert Mackloet, Sjaak Langeweg, Mariëlle v.d. Berg, 
A.v.d. Hoek en Jan Buth 
 
Afwezig: Julien Robijn (JR), Akkie Krouwel, Thea Maes, Kees Markwat 
 

 1 Opening vergadering door de voorzitter Actie 

2 Mededelingen 
Afmelding Jan Oomkens (is geen secretaris meer) 

 

3 Notulen ALV 8 juni en 20 augustus 2021 
Geen opmerkingen. 

 

4 Jaarverslag 2020 van de secretaris 
Punt 2 Vergt actie van AME m.b.t. de vervanging van de planten in de hangingbaskets en 
het verven van de lantaarnpalen. 
Punt 4 KvR gaat de promotiefilm van de wandelroute in gang zetten. 
Verslag komt ook op de website 
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5 Financieel verslag  
Door AvdH is papieren versie verstrekt en toegelicht. 
Komt ook op de website. 
Aandacht wordt gevraagd voor het extra verwerven van leden om de inkomsten te 
vergroten. 
Bijvoorbeeld; Kraam op de Koningsdag, Nieuwsbrief c.q. andere media. 

 

 

6 Verslag van de kascommissie  
De kascommissie, bestaande uit Daan v.d. Broek en Gertjan Bax, hebben geen opmer-
kingen op de jaarrekening. De penningmeester wordt decharge verleend en de kascom-
missie wordt bedankt voor haar inzet. 
Daar Cokkie Mol verhuisd is, heeft Gerrit Jan Bax de commissie aangevuld. 
De kascommissie voor 2022 bestaat uit Daan v.d. Broek en Jan Verboon en Jan Buth 
heeft zich als reserve beschikbaar gesteld. 
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7 Verkiezing nieuwe bestuursleden 
De vierjaarstermijn van Jan Leenders, Henk Zwanenburg en Aad van den Hoek zit erop. 
Jan heeft aangegeven nog een termijn door te willen gaan en Henk en Aad hebben 
aangegeven hun functie te willen overdragen als zich geschikte kandidaten zich hebben 
gemeld. 
Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen. Met de instemming van de aanwezige leden 
zijn de bestuursleden herbenoemd met de kanttekening dat wanneer zich tussentijds 
nieuwe kandidaten melden het mogelijk is de functie van secretaris en/ of penningmeester 
overgenomen kan worden.  

 

8 Beleidsplan 
A.d.h.v. de uitkomst van de enquête in december is een puntenlijst opgesteld door de JL.  
Punt 10 Wordt nog uitgebreid met levensloopbestendige woningen en zelfstandigen 
seniorenwoningen (knarren hof) 
Punt 13 Deze zaken ook goed verwoorden op de website. 
Punt 16 Koppelen aan een thema-avond voor de bewoners 
Punt 17 toevoegen – Aanpassing Havenkom en De Kaai en Schelpenpad. 
Beleidsplan komt ook op de website. 
Naast dit document wordt ook nog een huishoudelijk reglement opgesteld. 
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10 Rondvraag 
Geen 

 

11 Sluiting, volgende vergadering wordt eerste maandag in maart 2023.  

 

Deze ALV heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de reguliere dorpsvergadering van 28 
februari. 
 
 


