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Notulen algemene ledenvergadering over het jaar 2016
Datum
Locatie
Aanvang

Dinsdag 28 februari 2017
Restaurant de Duingroet.
20:00 uur

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom, bedankt Pieter voor de gastvrijheid en opent de
vergadering.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Presentatie
Henk Stapel geeft ons een zeer interessante en boeiende voordracht over de papiermolen die
ooit heeft gestaan aan de Idenslaan in Schoorl.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van dinsdag 16 februari 2016
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan Miranda.
Monique Klaver stelt zich voor. Zij is per 1 januari2017 gebiedsregisseur van Groet.
5. Jaarverslag activiteit
Er zijn geen opmerkingen van de leden over het jaarverslag activiteiten. De voorzitter bedankt
alle vrijwilligers die zich inzetten voor de activiteiten die plaatsvinden in Groet.
6. Wijkgericht werken
Het verslag wijkgericht werken wordt kort toegelicht door Paul Ruis.
Wijkschouw: deze is een paar keer niet door gegaan, wat jammer is.
Er wordt een nieuwe wijkschouw gepland met de gebiedsregisseur en de politie.
Ook positief is dat in maart de verkeersdrempels in de Heereweg gerenoveerd gaan worden.
7. Jaarverslag financiën.
Marcelle Kaandorp doet verslag. Er wordt gevraagd hoe de subsidiegelden verdeeld worden, dit
wordt mondeling toegelicht. We besluiten om de verdeling van de subsidiegelden niet op de
website te zetten, deze kan wel tijdens de ledenvergadering worden toegelicht. Wij bedanken
Marcelle voor het verzorgen van de financiën.

8. Kascontrolecommissie.
De penningen zijn in orde bevonden door Arjan de Rijk en Jan Daverveld met de complimenten
aan Marcelle.
9. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
Arjan de Rijk blijft lid van de kascontrolecommissie.
Carlo van Houten is de komende 2 jaar lid.
10. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuurslid.
De voorzitter is aftredend en herkiesbaar. Met applaus wordt dit voor kennisgeving
aangenomen. Wij zijn Rob Hoogcarspel dankbaar dat hij de kar nog even wil blijven trekken.
Miranda Druyven trekt zich terug uit het bestuur i.v.m. tijdgebrek. Met veel plezier heeft zij
deelgenomen aan het bestuur en zal beschikbaar blijven voor hand en spandiensten.
11. Rondvraag
Henk Stapel: zou het leuk zijn om op het buren bleekveld een watertappunt te realiseren met
duinwater. We vinden het een goed idee. Henk wil zich hiervoor inspannen en zal contact
opnemen met PWN om na te gaan of het is te realiseren.
Jan Daverveld: Wil graag een extra compliment geven aan de mensen die de ouderensoos
organiseren en ook Harry en Simon nog eens extra bedanken voor de gastvrijheid.
12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten en we kletsen onder het genot van een drankje nog even gezellig
na.

