
 

Notulen van de algemene ledenvergadering 17 februari 2015 
 
Datum  Dinsdag 17 februari 2015  
Locatie  Restaurant de Duingroet. 
 
1. De voorzitter heet iedereen welkom, bedankt Pieter voor de gastvrijheid en opent de 

vergadering. 
 

2. Mededelingen 
Odile Rasch (gemeente) is helaas verhinderd vanwege verplichtingen elders. 
 

3. Presentatie Kust op kracht. 
Anita Willig werkzaam bij het hoogheemraadschap en projectleider van “van zwakke schakels 
naar sterke kust.” doet verslag van het project “kust op kracht.” Het project verloopt 
voortvarend. Verwacht wordt dat het zandwerk voor het seizoen grotendeels klaar zal zijn. In 
maart vind de inrichting van de strandopgang plaats. In april is de opening van de 
strandpaviljoens en de reddingsbrigades en er zal een feestelijke opening van de lagune zijn. De 
komende jaren zal er verder worden gewerkt aan het mooi en toegankelijk maken van de kust 
door het aanleggen van fietspaden, uitkijktorens en helmbeplanting. Wij bedanken Anita voor 
haar uitgebreid en helder verslag. 
 

4. Notulen van de algemene ledenvergadering van dinsdag 11 februari 2014. 
De notulen worden goedgekeurd en getekend met dank aan Betty van het Kaar. 
 

5. Jaarverslag. 
Het jaarverslag is gelezen, er zijn geen opmerkingen van de leden.  
 
Het wijkgericht werkenverslag wordt toegelicht door Paul Ruis.  
Ook in 2015 zal er weer een wijkschouw plaatsvinden n.a.v. de verbeterpunten in het dorpsplan. 
De samenwerking met de gemeente verloopt naar tevredenheid. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die zich inzetten voor de activiteiten die plaatsvinden in 
Groet. 
 

6. Jaarverslag financiën 
Marcelle Kaandorp doet hiervan verslag. Boekjaar 2014 is afgesloten met een positief financieel 
resultaat van 1001 euro. 
 

  



7. Verklaring kascontrolecommissie. 
De penningen zijn in orde bevonden door Arian de Rijk en Rob Heiligers.  Zij adviseren de leden 
om het bestuur decharge te verlenen. Dit voorstel wordt door de ledenvergadering aangekomen.  
Er wordt tevens ingestemd met de begroting voor 2015 en het niet verhogen van de contributie. 
 

8. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie. 
Jan Daverveld meldt zich aan.  
Hij zal, samen met Rob Heiligers, dit jaar de kascontrole uitvoeren. 
 

9. Bestuurssamenstelling. 
Paul Ruis is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en wij zijn blij dat Paul zich 
voor een 2e termijn  beschikbaar stelt voor het bestuur. 
 
Jacqueline van Veen wordt voorgesteld als kandidaat-lid van het bestuur. Zij zal dit jaar met het 
bestuur meedraaien en volgend jaar formeel deel gaan uitmaken van het bestuur. Jacqueline 
woont sinds 10 jaar in Groet, voelt zich betrokken bij Groet en is werkzaam bij het NHD. 
 

10. Rondvraag 
Arian de Rijk doet een oproep om 2 maal per maand 1 middag als vrijwilliger de Commer-in open 
te houden en vraagt tevens iedereen die nog mensen kent die kunst willen exposeren om dit 
doorgeven aan Arian. 
 
Jan van Mourik: Wanneer gaat de dorpsvereniging weer geld uitgeven? 
Aan het einde van deze zomer vieren we het 15 jarig jubileum van de dorpsvereniging. 
Dat zal een lieve duit kosten. 
 

11. De voorzitter sluit, met dank aan allen voor hun komst, de vergadering waarna er tijd is voor een 
hapje en een drankje. 


