NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 19 april 2017
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Partycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30, Leimuiden
Notulist: Marion Kluck
Aanwezig: 61 leden (inclusief bestuur), waarvan 6 belangstellenden.

1.

Opening

Om 19.40 uur opent Wieze van Elderen de vergadering en heet iedereen welkom.
Vervolgens geeft zij het woord aan voorzitter Monique Verkerk. De tekst van het
openingswoord is te vinden onder de downloads op de website.
Er hebben 6 leden bericht van verhindering doorgegeven, de namen zijn bij het
bestuur bekend. In de zaal zijn ook 2 journalisten en wethouder Yvonne Peters
aanwezig. Mevrouw Peters is verantwoordelijk voor een aantal projecten in
Leimuiden.
2.

Mededelingen

Wieze van Elderen neemt vervolgens de agenda van de avond nog even door. Er
zijn verder geen mededelingen.
3.

Notulen vergadering 16 oktober 2016

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld en getekend.
4.

Financieel verslag 2016 door de penningmeester

Orné Angenent, de penningmeester, neemt de financiën door. Er zijn geen vragen
over de exploitatierekening of de balans. De begroting wordt in oktober vastgesteld.
5.

Verslag kascontrolecommissie

Orné leest het verslag voor. Ron Helsloot en Paul de Greeve hebben de kas
gecontroleerd. Het zag er goed uit en er waren geen onrechtmatigheden te vinden.
De commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen. Via applaus wordt dit
gedaan. Het bestuur krijgt wel de opdracht om meer betalende leden zien te krijgen.
Orné neemt deze taak graag op zich.

6.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Ron Helsloot treedt na 2 jaar af en Paul de Greeve wordt de nieuwe voorzitter van de
kascontrolecommissie. Als nieuw lid is Jan Meijer bereid de taak op zich te nemen en
Willem Buskermolen zal reserve lid zijn.
7.

Bestuursverkiezingen

Orné Angenent is aftredend lid, maar herkiesbaar voor 1 jaar. Dit wordt met applaus
ontvangen.
Wieze van Elderen is aftredend en herkiesbaar. Vanuit de aanwezigen merkt de heer
Kalkwarf op bedenkingen te hebben tegen haar bestuurslidmaatschap, omdat Wieze
ook burgerlid is van de VVD. Er ontstaat vervolgens discussie over de vraag of het
lidmaatschap van een politieke partij is te combineren met een bestuursfunctie bij de
dorpsraad. Dit in verband met de onafhankelijke positie van het bestuur. Uiteindelijk
wordt besloten om de herverkiezing van Wieze van Elderen uit te stellen tot de
volgende ALV.
8.

Rondvraag en sluiting

Anja de Rijk vraagt of er een profiel is voor de functie van penningmeester, zodat een
kandidaat weet waar hij aan toe is. Monique Verkerk antwoordt hierop dat er gewerkt
wordt aan een bestuurdersprofiel.
Daar er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter het officiële deel van de ALV.
9.

Start workshops

Vervolgens wordt om 20.00 uur een aantal workshops gestart over de leefbaarheid
in Leimuiden. In deze workshops kunnen de leden op verschillende beleidsterreinen
aangeven waarmee de dorpsraad naar hun idee aan de slag moet, hoe we elkaar
kunnen ondersteunen en wat de taak van het bestuur is. Ook kunnen hoofdzaken
van bijzaken worden gescheiden. Het doel is dat de dorpsraad de belangen van alle
dorpsbewoners zo goed mogelijk kan behartigen. Het bestuur zal op deze wijze
nuttige input van de leden krijgen. Verschillende bestuursleden hebben de
opgehaalde informatie tijdens de vergadering nog terug gekoppeld aan de
aanwezigen.
Opgemaakt en na vaststelling op 11 oktober 2017 ondertekend te Leimuiden door

M. Verkerk-Vandeveen, Voorzitter

NB: Zie ook de website van www.dorpsraadleimuiden.nl

M.M. Kluck, secretaris

