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Verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING
die gehouden wordt is vrijdag 9 december om 20.00 uur in ’t Bosduiveltje
Aanwezig: Odette Wolbert, R. de Groot- Biessels, A. de Groot, F. Geertsen, Ben Witte, Teun
Struycken, Huub Schoot, Gerard Scheenstra, Annelies van Gunst, Maria Quant, Mark van ’t Hof, Jan
Timmerman, Marja van Rossum, Pim Spaan, Philip Wolbert en Natalia Vermeulen (aspirant-lid)
Bestuur: Theo de Witte (voorz.), Han van Wijk (penningm.) Lies van Campen, Josine de Groot,
Margreet Mooren-Bartijn en Paul van Vliet (secretaris).

AGENDA.
1. Opening door de voorzitter
Toelichting op de agenda en de voorzitter vraagt of de leden wellicht nog andere
agendapunten hebben. Dit is niet het geval.
2. Begroting 2017
De voorzitter vraag de penningmeester om een toelichting te geven op de begroting.
Het bestuur heeft een inventarisatie van de activiteiten van het komende jaar gemaakt
(zie jaarplan). Uitgangspunt is dat het bestuur daarbij het huidige activiteitenniveau wil
behouden. Op grond van die plannen is de begroting opgesteld. Als bestuur hebben wij
gepoogd om de kosten terug te brengen. Deze zijn in de toelichting opgenomen die bij
de agenda voor deze vergadering zijn verspreid.
Doordat het activiteitenniveau in 2015/2016 is toegenomen zijn er verliezen geleden die
opgevangen zijn door het eigen vermogen van de Dorpsvereniging. Aanvankelijk was er
in maart 2016 een groter tekort in de begroting van 2016. Door kritisch te kijken naar de
uitgaven wordt dit boekjaar met een veel kleiner tekort afgesloten.
In maart 2016 is een verhoging van de contributie voorgesteld door het bestuur om de
begroting van 2016 dekkend te krijgen. Hiermee ging u niet akkoord.
Door de bezuinigingen kunnen we nu een lagere contributieverhoging voorstellen van
€ 3,-. De komende jaren wordt dan uitgegaan van € 15,-. Dit is nog niet voldoende om
de begroting van 2017 te kunnen dekken, maar het bestuur zal o.a. meer gaan inzetten
op het aanvragen van subsidies via o.a. de Gemeente. Daarnaast zal er bij activiteiten
vaker als voorheen een bijdrage van de deelnemers gevraagd worden.
Inhoudelijke vragen over de activiteiten. Marja van Rossum constateert dat de kosten
voor algemene activiteiten nog steeds het dubbele zijn van 2015. Maar het is de vraag of
je het bedrag wel op dat niveau moet houden. Het bestuur geeft aan dat ze de ambitie
hebben om het aantal activiteiten op hetzelfde niveau te houden, zeker ook omdat de
toename van die kosten te maken hebben met de uitwerking van de actiepunten uit de
dorp enquête. Daarom is 2015 geen vergelijkbaar jaar omdat die activiteiten nog niet op
de agenda stonden. Nu verwachten we dat er vanuit de enquête meer kosten zijn. De
voorzitter geeft nogmaals aan dat een deel van die activiteiten mogelijk uit subsidies te
financieren zijn.

Frans Geertsen vraagt of de kosten voor de huur van ‘t zaaltje door de verbouwing niet
hoger gaan uitvallen verbouwing. Gerard Scheenstra (stichtingsbestuur ’t Zaaltje) geeft
tijdens de vergadering aan dat de kosten voor de Dorpsvereniging voor de komende
jaren niet hoger zullen gaan uitvallen.
Pim Spaan merkt op dat als er bij activiteiten eigen bijdrages worden verwacht er per
activiteit van te voren goed door de dorpsvereniging over gecommuniceerd moet
worden.
Marja van Rossum geeft aan dat het bestuur wellicht ook wat kan doen aan een actieve
ledenwerving, omdat daarmee ook de inkomsten hoger worden. Dit wordt door het
bestuur meegenomen. De rekeningen voor de contributie zijn huis aan huis verspreid.
Begin januari wordt de contributie voor het nieuwe jaar geïnd/gevraagd. Dat is ook
logisch omdat daarmee de kosten van het komende jaar kunnen worden betaald.
Er wordt aangegeven dat het voor sommige bewoners onduidelijk is of ze lid zijn en of
ze betaald hebben of niet. Het zou misschien een idee kunnen zijn om de ledenlijst via
de Oorschelp te verspreiden, zodat bewoners zelf kunnen checken of zij lid zijn of
misschien lid willen worden. Dit wordt door het bestuur in overweging genomen.
Natalia Vermeulen van restaurant Rozenhof is aanwezig. Naast dat zij lid wil worden van
de dorpsvereniging wil zij vanuit maatschappelijke oogpunt ook meer betrokken zijn bij
de activiteiten in het dorp. Wellicht dat zij vanuit hun functie als restaurant bijdrages
kunnen leveren aan het welzijn van de HLS.
3. Contributievoorstel
De voorzitter brengt de verhoging van de contributie van €12,- naar €15,- in stemming.
Marja van Rossum wil nog steeds benadrukken dat er binnen de HLS ook mensen zijn
waarvoor €3,- een behoorlijk bedrag is. Standpunt van het bestuur is dat als iemand
deze verhoging niet kan betalen dit bespreekbaar is. Het betreft nog steeds een
vrijwillige contributie en het bestuur wil niemand uitsluiten. Frans Geertsen stelt voor om
dit op discrete wijze te regelen. Het bestuur zal hier alert op zijn.
Het voorstel wordt nogmaals in stemming gebracht en wordt unaniem aangenomen.
Er wordt door Mark van ’t Hof gevraagd of er nog een reserve achter de begroting zit. De
penningmeester geeft aan dat er in maart weer een balans is en er is waarschijnlijk nog
een hele kleine reserve over blijft.
4. 10-jarig bestaan dorpsvereniging:
Margreet Mooren licht namens het bestuur kort de geschiedenis toe. De dorpsvereniging
is in al die jaren gegroeid. We willen dat in maart gaan vieren op de laatste zondag van
maart (i.p.v. de dorpsborrel). Margreet, Marja va Rossum en Els de Witte gaan het
organiseren. Zoals het er nu naar uitziet komt er een tombola, worden er taarten
gebakken en komt er een clown. Marja geeft aan dat er gestreefd wordt om dit
kostenneutraal te laten zijn. Aankondiging komt in het Oorbelletje van februari.
5. Afscheid van en oproep voor een nieuw bestuurslid.
Theo neemt officieel afscheid van Odette Wolbert. Hij heeft haar altijd gezien als het
sociale gezicht van het bestuur, altijd op zoek naar de mens erachter. Daarnaast heeft
zij altijd een rol gespeeld binnen de redactie van de Oorschelp. Odette ontvangt als dank
een Dorpstegel.
Odette geeft in haar dankwoord aan dat zij het zelf ook lastige keuze heeft gevonden,
maar haar huidig belasting is te groot om ook nog in het bestuur actief te zijn. Zij heeft
de samenwerking met de bestuursleden als erg goed ervaren.
Aansluitend doet de voorzitter een oproep onder de leden voor een nieuw bestuurslid.
Hierbij gaat de voorkeur uit naar een bestuurslid met schoolgaande kinderen, omdat
deze groep niet vertegenwoordigd is in het bestuur.
De voorzitter sluit hiermee de vergadering af en vraagt aandacht voor de presentatie van Huub
Schoot die na een korte pauze een verslag (met beeld) zal doen over zijn botanische reis door
het landschap en de cultuur van Kirgizië.

