
 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE DORPSRAAD 

“BRUISEND HOORNAAR”   

Datum:  7 Maart 2022 

Tijd:   20.30 uur, inloop vanaf 20:00 uur  

Locatie:  
Afwezig met bericht: Arie v.d. Berg 

Het Bruisend Hart  
 

  
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering, de secretaris is verlaat i.v.m. omstandigheden. Verzoek 

om bij punt 7 een extra punt 7a. toe te voegen; Hoe nu verder.  

2. Notulen ledenvergadering 31 augustus 2020 

Worden ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen  

Op de vraag van Pieter Heij wie verantwoordelijk is voor het Donkpad is het antwooord de 

Gemeente (wat vastgelegd is in het koopcontract). 

4. Financieel verslag  

Zeger Colijn doet verslag en beantwoordt enkele vragen. Hij legt o.a. uit dat vanwege corona  

nu pas het verslag van 2020 aan de orde is. 

5. Verslag kascommissie  

De kascommissie, bestaande uit Arie de Leeuw en Tonny van Doorn, hebben de boeken in orde 

bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend voor 2020 en 2021. 

6. Verslag secretaris  

2020 en 2021 waren lastigere jaren. Mede hierdoor zijn de projecten beperkt geweest. Wat 

wel is gebeurd zijn onder andere; Bloembakken, de Ecotuin, ophaalactie van zwerfafval, hulp 

bij de windlichten (2020), de kaarsen aan het einde van het jaar. Tevens loopt het project van 

de vissteiger nog. Er is een AED besteld voor zwembad de Donk. 

Bestuursleden Arie van Donk en Tonny van Doorn treden af en worden bedankt voor hun 

enorme inzet in alle jaren. Als dank een waardebon. 

7a. Toegevoegd punt 

Hoe nu verder? 

De voorzitter geeft aan dat Arie v.d. Berg een “denktank” bij elkaar gaat roepen om na te 

denken over de toekomst van de Dorpsraad.  

Er geven zich vier leden op om na te denken over de voortzetting van de Dorpsraad t.w. Tim 

Ovington, Gert van Noordenne, Jannie Rietveld en Suzan de Winter. 

7. Voorstel beëindiging vereniging (en vervolg in andere vorm) 

De voorzitter geeft een toelichting op dit agendapunt. 

Er is gekozen bij de oprichting voor een vereniging 

Ruim 8 jaar geleden 

- Voor het hebben van een eigen financiële buffer 

- Te besteden naar eigen inzicht 

- Het gevoel van zelfstandigheid binnen het dorp 

Na 8 jaar 

- Alle andere dorpsraden zijn geen vereniging 

- Contributie is gestopt 

- Voldoende vrijheid van de gemeente 

- Flexibelheid in besteding van gelden 



Als bestuur zagen we kortom geen voordelen meer in het instandhouden van onze vereniging.  

- We zagen alleen maar nadelen. Alleen energie die het kost om een vereniging te laten 

draaien en verder niets opbrengt. Daarom heeft het bestuur in het bijzijn van onze 

verbinder Arie v.d. Berg het volgende besluit genomen in de bestuursvergadering vorig 

najaar. (het was de planning om in november te vergaderen). Voorstel aan de leden 

om te stoppen met de vereniging en uit dat besluit volgt het volgende: 

- We zijn dan een vereniging in liquidatie 

- De baten laten we beheren door de penningmeester 

- Voor de besteding van de baten dezelfde criteria te laten gelden zoals nu voor de 

Dorpsraad gelden(en waar nu geen budget voor is) 

- We gaan verder als vrijwilligersclub met ondersteuning van onze verbinder Arie v.d. 

Berg 

- Als de vereniging wordt opgeheven is het bestuur bereid op korte termijn zaken over 

te dragen aan een nieuwe groep vrijwilligers 

- Mochten de leden besluiten dat de vereniging niet wordt opgeheven dan blijft alleen 

Zeger in functie voor de afwikkeling van de financiën en legt de rest van het bestuur na 

het besluit zijn functie neer 

- Een mooie gelegenheid voor de start van een nieuwe groep vrijwilligers 

- Arie v.d. Berg heeft al een denktank waaruit voorstellen komen voor een doorstart. 

Daar hoeven geen mensen bij begreep ik, maar heb je ambitie, laat het dan weten dan 

geven we je naam door. 

- Bij de stemming moet 2/3 van de leden voor zijn 

Na een gesprek over de diverse voor- en nadelen volgde er stemming. 

De aanwezige leden waren in meerderheid tegen het door het bestuur gedane voorstel tot 

opheffing van de vereniging (of stemde blanco). 

Na dit besluit is het bestuur afgetreden. Zeger Colijn blijft tijdelijk aan als penningmeester om 

de financiën af te wikkelen en dit binnen een aantal maanden over te dragen aan een nieuwe 

penningmeester. 

8. Rondvraag en sluiting 

Tom Visser doet het voorstel aan de afgetreden voorzitter het punt rondvraag en afsluiting nog 

te willen behandelen. Hij stemt daarmee in. 

Tevens is verzocht of de secretaris het verslag wil maken en delen. Hij is hiermee akkoord.  

Er waren geen vragen en de afgetreden voorzitter sluit de vergadering. 


