Notulen van de algemene ledenvergadering 16 februari 2016
Datum
Locatie

Dinsdag 16 februari 2016
Restaurant de Duingroet.

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom, bedankt Pieter voor de gastvrijheid en opent de
vergadering.
2. Mededelingen
Er zijn vier afzeggingen van leden ontvangen.
3. Presentatie
Arco Hendriks (coördinator High Impact Crime) en Bas Klene (onze wijkagent) geven een
presentatie over veiligheid en inbraakpreventie in Groet. Op zich lijkt het, als je naar de
cijfers van Groet kijkt, heel erg goed gesteld in ons dorp. Per hoofd van de bevolking hebben
we de laagste cijfers van de gemeente. Toch valt er nog wel wat te verbeteren. Denk hier, bij
voorbeeld, aan inrichting van onze tuinen. In het voorjaar zal de dorpsvereniging, een
afspraak maken met Arco en Bas om een ‘veiligheid wijkschouw’ te houden. We zullen dan
een paar representatieve straten kiezen die we onder de loep nemen. Onze wijkagent is te
volgen op https://twitter.com/pol_klene en je kunt hem bereiken op het algemene
telefoonnummer van de politie. 0800 7000.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van dinsdag 17 februari 2015.
De notulen worden goedgekeurd en getekend met dank aan Miranda.
Tip voor het volgend jaar: Algemene ledenvergadering een week opschuiven zodat deze niet
samenvalt met de evaluatieavond van de Groet uit Schoorl Run.
5. Jaarverslag activiteiten
Het jaarverslag activiteiten is gelezen, er zijn geen opmerkingen van de leden.
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die zich inzetten voor de activiteiten die plaatsvinden in
Groet.
6. Jaarverslag wijkgericht werken
Het wijkgericht werkenverslag wordt toegelicht door Paul Ruis.
Wandelpad: Het wandelpad achter Groetincke dat onder meer door de fietstocht van le
Champion stuk gereden was, is door de gemeente hersteld. De route van deze fietstocht is
overigens aangepast zodat dit niet opnieuw gebeurt.
Flappentap: We hebben gehoord dat de RABO bank alle onderzoeken die nodig zijn heeft laten
uitvoeren en een nieuwe bouwaanvraag heeft ingediend.
7. Jaarverslag financiën
Marcelle Kaandorp doet verslag. Boekjaar 2015 is afgesloten en onze waarde is met ongeveer
2800 Euro gedaald. De begroting ging uit van een daling van 2500 Euro. Er zijn meerdere
oorzaken voor dit verschil. Het matige weer afgelopen zomer op maandagen waardoor er minder
‘losse’ kraampjes verhuurd zijn is een belangrijke reden.

Vraag over de wijn: De wijn die de dorpsvereniging verkoopt komt uit Chili. Met de kwaliteit is
niets mis maar kunnen we die wijn (minder belasting van het milieu door transport) wellicht
betrekken uit een land dat dichter bij is? Goed idee. Arjan de Rijk gaat dit met onze leverancier
bespreken.
8. Verklaring kascontrolecommissie.
De penningen zijn in orde bevonden door Rob Heiligers en Jan Daverveld. Zij adviseren de leden
om het bestuur decharge te verlenen. Dit voorstel wordt door de ledenvergadering aangenomen.
Er wordt tevens ingestemd met de begroting voor 2016. Daaronder valt ook het niet verhogen
van de contributie.
We danken de kascontrolecommissie en onze penningmeester voor hun inzet.
Rob Heiligers krijgt, als scheidend kascommissielid, een wijntje uit Chili.
9. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
Arjan de Rijk meldt zich aan.
Hij zal, samen met Jan Daverveld, de kascontrole over 2016 uitvoeren.
10. Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuw bestuurslid.
Joke Stam neemt vandaag afscheid van het bestuur van de dorpsvereniging. Zij heeft drie jaar in
het bestuur gezeten. Een van de wapenfeiten van Joke is de nieuwe opzet van de KerstGroet.
Joke en haar man Ab hebben een eigen zaak en dat kost zoveel tijd dat dit niet meer te
combineren is. We (het bestuur) bedanken haar voor haar inzet voor de dorpsvereniging.
Jacqueline van Veen (vorig jaar reeds voorgesteld als kandidaat-lid van het bestuur) heeft zich
beschikbaar gesteld als bestuurslid. Haar lidmaatschap wordt unaniem goedgekeurd door de
ledenvergadering.
11. Rondvraag
Mountainbikeparcours: Tijdens de rondvraag wordt het nieuwe mountainbikeparcours aan de
orde gesteld. Het bestuur van dorpsvereniging heeft geen ledenraadpleging gehouden over dit
onderwerp. Daarom heeft de dorpsvereniging hier ook geen uitgesproken mening over. Wel
hebben we de gemeente laten weten geen voorstander te zijn van ‘veel’ nieuwe plaatsen waar
fietsers en wandelaars elkaars wegen kruisen. De wijkvereniging Aagtdorp neemt het voortouw
in de discussie. In ons eigen dorp zijn bewoners, die op persoonlijke titel, bezwaren bij de
gemeente kenbaar gemaakt hebben.
Tijdens de vergadering wisselen voor- en tegenstanders van het parcours, van gedachten. Dit
gebeurde is een goede sfeer met respect voor elkaars meningen.
OV-Chipkaart oplaadpunt: Het oplaadpunt in Schoorl is verdwenen. Je kunt nu alleen nog in
Bergen terecht. Het zou fijn zijn als we dit in Groet kunnen invullen. De voorzitter zal dit aan de
zakenclub voorleggen.
Glasvezel: Wat is de status van de breedband glasvezel in Groet? Op dit moment loopt Egmond
vooraan met het aantal huishoudens en ondernemers dat zich bij de coöperatie heeft
ingeschreven en daar is de kans op glasvezel redelijk groot. In Groet zijn er, op dit moment, te
weinig inschrijvingen.
Nieuwe wijkverpleegkundige: Gea Klercq is een nieuwe wijkverpleegkundige in ons dorp en zij
komt zich even voorstellen. Gea werkt als zelfstandig wijkverpleegkundige in Groet en Schoorl en
is te bereiken op telefoonnummer 06 – 5287 9803
12. De voorzitter sluit, met dank aan allen voor hun komst, de vergadering waarna er tijd is voor een
hapje en een drankje.

