Dorpsraad Leimuiden
NOTULEN
ALV
Locatie vergadering

1.

: De Ontmoeting

Datum vergadering
aanvang

: 22 oktober 2014
: 19.30 uur

Opening
Om 19.30 uur opent Leen Overbeek de vergadering, en heet iedereen welkom.

2.

Presentatie van de visie van de Dorpsraad naar aanleiding van de eerste ALV
Wieze van Elderen geeft een power point presentatie. De presentatie wordt op de website gezet. De
presentatie wordt met applaus ontvangen.

3.

Bestuursverkiezing
Alle 8 (kandidaat) bestuursleden worden voorgesteld.
Dan wordt het stemmen uitgelegd en er wordt een stemcommissie samengesteld.
Deze bestaat uit Leendert Prevo, Ron Kouwenberg, Aad van der Hoorn en Paul van Emmerik.
Na het invullen worden de briefjes opgehaald en geteld. Later op de avond wordt de uitslag bekend
gemaakt. Er zijn geen vragen over.

4.

De Stand van zaken over de financiën
Deze wordt, via de power point, voorgelegd. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De leden stemmen in met de begroting.
Het bestuur stelt voor om voor het jaar 2015 geen verplichte contributie te heffen, maar rekent op een
vrijwillige donaties van € 5,-- tot € 10,-- per lid.
Met dit voorstel hebben de leden ingestemd.

5.

Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

6.

Informatiemarkt door Gemeente
Dan krijgt Yvonne Peters het woord.
Er zijn 9 projecten in Leimuiden en zij kan zich voorstellen dat wij u daar als inwoners van Leimuiden
vragen over hebben.
Vooral het project betreffende het Dorpshart heeft de aandacht bij de inwoners.
Leyten is de contractpartner waar de gemeente nu mee in overleg is. Knarz/WMDL heeft een mooi plan
bedacht maar of daar ook iets mee gedaan kan worden is nu nog helemaal niet duidelijk. Dat moet wel in
achterhoofd blijven.
Omdat zij zich kan voor stellen dat iedereen erg benieuwd is naar alle projecten nodigt zij nu iedereen uit
om hier te gaan kijken.
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De uitslag van de bestuursverkiezing wordt bekend maakt. De voorzitter geeft Aad van der Hoorn namens
de stemcommissie het woord.
Er zijn 97 stembiljetten ingeleverd en geteld.
Uitslag: De door het interim-bestuur voorgestelde kandidaten zijn met een ruime meerderheid van
stemmen in het bestuur gekozen. De bestuurssamenstelling is nu als volgt: Leen Overbeek, voorzitter,
Orné Angenent, Luc van Egmond, Wieze van Elderen, Johan de Graaf, Marion Kluck en Co Moolhuizen.
De voorzitter ontvangt het getekende verslag van de stemcommissie. Er zijn verder geen vragen.

7.

Sluiting
Om 21.50 uur gaat Wieze een rondje langs de projecten voor een kort interview over de ingebrachte
reacties van de aanwezigen om het officiële gedeelte af te sluiten. Daarna mag iedereen nog gezellig
verder netwerken en iets blijven drinken.

Aldus opgemaakt en na vaststelling op 15 april 2015 ondertekend te Leimuiden door

L. Overbeek

M.M. Kluck

Voorzitter

secretaris

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