
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 20 februari 2018

Locatie Restaurant de Duingroet
Aanvang 20.00 uur

1. Opening
Paul opent de vergadering en meldt dat hij waarneemt voor de voorzitter, die ernstig ziek is.  

2. Mededelingen
Er is afbericht ontvangen van vier leden.

3. Presentatie ouderensoos
Sonja van Houten houdt een enthousiaste presentatie over de ouderensoos die de 1e en 3de 
donderdag van de maand in café Mereboer wordt gehouden. Sonja organiseert deze middagen
samen met haar man Carlo en Attie Stam-Minkema. Het is een groot succes.

4. Notulen van de ledenvergadering van dinsdag 28 februari 2017.
Gerard Vrasdonk merkt op dat de notulen niet op de website staan. Deze staan wel op de 
website, maar de titel is een beetje misleidend, notulen algemene ledenvergadering over het 
jaar 2016. Het betreft hier de vergadering van 28 februari 2017.
Henk Stapel heeft vorig jaar aangegeven dat het misschien leuk zou zijn om op het 
burenbleekveld een watertappunt met duinwater te realiseren. Hij heeft deze mogelijkheid 
onderzocht, maar helaas is het niet uitvoerbaar gebleken en moeten we dit plan laten varen. 

5. Jaarverslag activiteiten/wijkgericht werken.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
Van Roald is er een dringende oproep voor Koningsdag om iemand te vinden die na 10 jaar de 
organisatie van deze dag van hem wil overnemen. Tot op heden heeft zich niemand gemeld. 
Er zal ook via de website en de nieuwsbrief een oproep uitgaan.

 Paul gaat nader in op het wijkgericht werken. 
Fietsstroken Heereweg. Als er geen bezwaar is van de aangrenzende bewoners zullen er op de 
Heereweg in het centrum van Groet nog fietsstroken aangebracht worden. Dit om de snelheid 
van het autoverkeer te minderen. De gemeente zal hierover een besluit nemen. De 
suggestie wordt gegeven om de fietsersbond er bij te betrekken. Monique Klaver van de 
gemeente geeft nog een nadere toelichting. 
Wijkschouw. Er is in oktober een wijkschouw uitgevoerd in de straten rond de Kerkbink met als 
doel inbraakpreventie, samen met de wijkagent, medewerkers van de gemeente en 



bewoners. Dit initiatief is goed ontvangen. Als er in een bepaalde wijk/straat in Groet 
behoefte aan is, kan daar ook een wijkschouw worden uitgevoerd.  

6. Jaarverslag financiën.
De financiën zijn in orde. De dorpsvereniging is een gezonde financiële vereniging. Met dank 
aan Marcelle.

7. Kas controle
Arian de Rijk heeft samen met Cees van Egmond de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. Carlo van Houten was verhinderd en Cees van Egmond was bereid in te vallen.
Een opmerking van de kascommissie: er staan leden op de lijst die niet betalen. Misschien is 
het een idee om de ledenlijst eens op te schonen. 

8. Nieuw lid kascontrolecommissie
Volgend jaar zullen Carlo van Houten (1ste keer) en Cees van Egmond (2de keer) de kas 
controleren.

9. Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuw bestuurslid.
 Dia Broersen heeft zich gemeld als kandidaat, ze draait sinds september mee in het bestuur 

en treedt nu officieel toe. Paul zal de komende tijd functioneren als ad interim voorzitter, 
Marcelle is penningmeester, Dia zal het secretariaat gaan doen en Jacqueline houdt zich, naast 
andere taken, vooral bezig met de PR. Op de oproep voor een kandidaat voor uitbreiding van 
het bestuur is één reactie binnengekomen. Het bestuur heeft deze persoon uitgenodigd om 
bij de eerst volgende bestuursvergadering aanwezig te zijn om nader kennis te maken.

10. Rondvraag
Henk Stapel wil laten weten dat de leden van de dorpsvereniging voor het voorzitterschap van 
Rob Hoogcarspel heel veel waardering hebben gehad. En vraagt hij of de afsluiting van Groet 
tijdens de Groet uit Schoorl Run niet slimmer kan. Deze vraag wordt meegenomen.
Arian de Rijk meldt dat Commer-in dit jaar 15 jaar bestaat. Daar zal in september aandacht aan
worden besteed. 
Ellen Ruis wil het Sint Maartensfeest voortaan in Commer-in houden. 
Anita Hof informeert naar de uitkomst van het onderzoek naar een nieuwe pinautomaat. Paul 
meldt dat de Rabobank definitief heeft besloten dat er geen pinautomaat meer in Groet komt. 
Er is geen geschikte locatie gevonden en steeds meer pinautomaten verdwijnen. 
Marcelle deelt mee dat we afsluiten met een drankje en hapje 

11. Afsluiting
De ad interim voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun 
aanwezigheid.

 


