
 

 
 
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 19 februari 2020 van 
20.00 tot 21.00 uur in de Bosduivel. 
 
Aanwezig:  
Leden: Coosje Brunnekreeff, Annelies van Gunst, Ellen Hoogenhout, Jaap Hoogenhout, Bob 
Smulders, Mireille Nefkens, Jan Spanhoff, Tom Smit, Marianne van de Kamp, Hans van de Kamp,  
Ineke van de Avoort, Philip Wolbert, Gerard Mangnus, Gabriel Trouw, Marion de Jonge, Frans 
Geertsen, Christianne de Meijer, Theo de Witte, Els de Witte, K. Lieber, Wouter Helmer, Robbert 
Croes, Els Vermuë, Frans Wijnakker, Jan Kortekaas, Loes Boerboom, Jan Lücker, Hans Vemer, Peter 
Hanenkamp, Helmy Schellens, Frans van Agt, Dyonne van Duren, Huub Schoot, Wilma Tak en Jan 
de Koning.  
Afwezig met kennisgeving: Marja en Joop van Rossum, Rita Bootsma en Bert Peeters 
 
Bestuur: Lies van Campen (voorzitter)  Han van Wijk (penningmeester), Paul van Vliet (secretaris),  
Margreet Mooren-Bartijn, Josine de Groot, Caroline Wienen-Poos, Anna Mourits en Jaap Festen 
(bestuursleden) 
 
Kascommissie: Philip Wolbert en Tom Smit 
 

 
 

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter 
De Voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom in de verbouwde Bosduivel. 

 
2. Notulen ALV 20 februari 2019 

De Voorzitter stelt het verslag van de vorige algemene ledenvergadering aan de orde. 
Tekstueel en inhoudelijk worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.  

 
3. Bestuurswisselingen: 
 

De termijn van de voorzitter Lies van Campen en van Margreet Mooren-Bartijn zijn 
eigenlijk al afgelopen, maar beiden zijn tot deze ledenvergadering in functie gebleven om 
de leden de mogelijkheid te geven zich uit te kunnen spreken over de nieuwe kandidaten.  
 
Voor beide functies is het bestuur verheugd twee nieuwe kandidaten voor stemming aan 
de leden voor te dragen. Voor de functie van voorzitter draagt het bestuur de heer Tom 
Smit voor en als algemeen bestuurslid wordt mevrouw Marion de Jonge voorgedragen. 
Beiden stellen zich kort voor en worden vervolgens bij unanieme stemming door de leden 
benoemt. Daarmee ontstaat de situatie dat zich per direct een nieuwe voorzitter in de 
vergadering is.  
 
De eerste termijn van de penningmeester de heer Han van Wijk is tevens geëindigd en 
het bestuur stelt een herbenoeming voor, voor een tweede en laatste termijn. Ook dit 
voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

 
4. Vaststelling Jaarverslag 2019 

a. Financieel: de realisatie van 2019 en begroting voor 2020  
Realisatie 2019 
Het aantal leden is in 2019 wederom toegenomen (+23) naar 83% van de adressen in ons 
dorp. De inkomsten waren daardoor hoger dan begroot. Elk jaar ontvangen we € 750 van de 
gemeente, maar in 2019 kregen we eenmalig € 2.000 extra voor de Dorpsagenda 2019-2023. 
Hiervan is ca € 1000 in 2019 besteed, de rest is voor volgend jaar. We hebben in 2019 oa 



 

onze website vernieuwd om deze op de Dorpsagenda te richten, naast andere eenmalige 
activiteiten zoals voor De Bosduivel  en het Dorpsagenda spandoek. Bij het Oranjefonds 
hebben we voor burendag € 350 gevraagd en gekregen, de activiteiten kostten minder dan 
vorig jaar. De dorpsvereniging heeft in de besteding twee speerpunten: de organisatie en 
bekostiging van dorpsactiviteiten, en de communicatie. De Oorschelp is weer 4x verschenen 
met 2 extra dikke uitgaven. Dankzij hogere advertentie inkomsten in 2019  kost De oorschelp  
‘maar’ € 1.186, hetzelfde als in 2018. Het blad wordt aan alle adressen verspreid. Dit is ook 
het geval met het Oorbelletje (kosten ca € 400 per jaar). In 2019 boeken we een batig saldo 
van € 1.633, waarvan € 1.000 wordt gereserveerd voor de Dorpsagenda van 2020. 
Begroting 2020 
Voor 2020 verwachten we op het hoge ledental (begroot is 250) te blijven met een 
gelijkblijvende contributie. Voor 2020 begroten we extra kosten in verband met de 
Dorpsagenda. Dit staat al gereserveerd op de balans, zodat het begrote negatief saldo niet 
ten koste gaat van het Eigen Vermogen. We streven naar het zoveel als mogelijk besteden 
van het budget aan dorpsactiviteiten. De plannen voor 2020 staan in een aparte presentatie 
van het bestuur. 
 
b. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Tom Smit en Philip Wolbert 
 
De voorzitter van de kascommissie geeft aan dat de commissie  bijeen was met de 
penningmeester om de financiële administratie te controleren. De commissie is van mening 
dat de financiële situatie van de dorpsvereniging zeer inzichtelijk is opgezet en de enkele 
vragen die zij hadden zijn door de penningmeester overtuigend beantwoord. 
Hierna wordt de penningmeester decharge verleend over het gevoerde financieel beleid en 
wordt het verslag van de commissie overhandigd aan de secretaris. 
 
Benoeming kascommissie 2019 
I.v.m. einde termijn kascommissie van Tom Smit kiest de vergadering uit hun midden een 
nieuw lid in de persoon van mevrouw Christianne de Meijer.  
Zij zal samen met Philip Wolbert de nieuwe kascommissie voor 2020 vormen.  
 
 
c. Het jaarverslag 
De secretaris licht kort het jaarverslag toe in de verwachting dat iedereen het verslag heeft 
kunnen lezen. Belangrijk punten in het jaarverslag zijn de realisatie van de verbouwing van de 
Bosduivel en de betrokkenheid bij de plannen voor de ontwikkeling van Museumpark 
Oriëntalis. Het verslag zal ook op de website van de dorpsvereniging gepubliceerd worden 
(www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl).  
De vergadering heeft verder geen opmerkingen en stelt het jaarverslag vast onder 
dankzegging aan de secretaris.  
 

 
5. Jaarplan 2020 (Activiteitenplan) 

De secretaris licht aansluitend ook het bij de stukken aangeleverde Activiteitenplan 2020 toe. 
Het bestuur heeft hiermee een overzicht willen maken met alle te organiseren activiteiten, 
waarbij tevens een verbinding wordt gemaakt met de Dorpsagenda en de verschillende 
werkgroepen op de thema’s: Samen, Duurzaam, Jong en Veiligheid. 
Ook het Jaarplan wordt op de website van de dorpsvereniging gepubliceerd.     

 
 

 
6. Rol Dorpsvereniging (ter bespreking) 

De nieuwe voorzitter Tom Smit licht de aanleiding voor de notitie toe, wat tevens aangeeft waarom 
het bestuur deze notitie met de leden wil delen. Het gaat hierbij met name om de rol die het 
bestuur heeft en niet om de doelstelling van de dorpsvereniging. Het is daarmee een document 
geworden ter verheldering van de positie die het bestuur inneemt.  
 
Het bestuur is voor alles belast met het vormgeven en organiseren van activiteiten die de 
leefbaarheid en sociale cohesie van het dorp versterken en bevorderen   
Ook bevordert het bestuur de samenwerking met andere verenigingen en organisaties die actief 
zijn in en voor het dorp. Tenslotte behartigt het bestuur de belangen van het dorp door er op toe te 
zien dat het dorp betrokken wordt bij ontwikkelingen die het hele dorp raken.  
 

http://www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/


 

Het bestuur is aanspreekpunt en neemt  een inhoudelijk standpunt in, in die gevallen waar  
overduidelijk  geen enkele discussie is over het belang voor het dorp. Zo nodig worden de leden 
geraadpleegd. Bijv. bij het opzetten en organiseren van de Buurt WhatsApp,  
 
Als er sprake is van verschillende standpunten in het dorp (bijvoorbeeld Orientalis), dan houdt het 
bestuur zich bij de procesrol: het vragen voor aandacht voor een goed en zorgvuldig proces en 
betrokkenheid van het dorp. In dat geval neemt het bestuur geen inhoudelijk standpunt in. 
 
Bij verschillen tussen het individuele belang en het belang van de groep/ het dorp zoals bij ‘t  
Zaaltje. Dan is de rol van het bestuur van de dorpsvereniging: het bevorderen van overleg, 
luisteren, en zo mogelijk proberen tegemoet te komen aan de individuele bezwaren bijvoorbeeld 
door met alle betrokkenen te trachten om een compromis te vinden.  
 
In bijzondere, vaak meer individuele gevallen (bijvoorbeeld bij verschillen van mening over 
parkeren op de stoep door bouwbedrijven bij verbouwingen, of bij het te vroeg buiten zetten van 
de vuilniszakken en daarna het opruimen van troep) stimuleert het bestuur om met elkaar in 
gesprek te gaan en zoekt oplossingen en compromissen, indien men daar het bestuur om 
verzoekt. 
 
De toelichting van het bovenstaande door de voorzitter levert wel een aantal opmerkingen en 
vragen op maar geen fundamentele discussie en wijziging van deze positiebepaling op.   
 

7. Rondvraag en sluiting. 
Er is geen rondvraag en bij de sluiting van de vergadering wordt Helmy Schellens naar voren 
geroepen om haar te bedanken voor haar inzet in het bestuur van ’t Zaaltje en de realisatie van de 
prachtige verbouwing. De overige bestuursleden van ’t Zaaltje waren helaas niet aanwezig. 
 
Vervolgens neemt Tom Smit als nieuwe voorzitter van de dorpsvereniging het woord om Lies van 
Campen en Margreet Mooren-Bartijn met allerlei loftuitingen te bedanken voor hun jarenlange 
inzet voor het dorp in hun rol als bestuursleden. Uiteraard met een bloemetje en het bekende 
tegeltje als bedankje. 
 
Daarna wordt de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen afgesloten.  


