
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 februari 2019

Locatie 't Hoekie
Aanvang 20.00 uur

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij legt uit dat in verband met 
de voorjaarsvakantie restaurant de 'Duingroet' open is en dat we daarom zijn uitgeweken 
naar 't Hoekie. 

2. Mededelingen
Er is afbericht ontvangen van Arian de Rijk. Cees Pronk die een presentatie zou houden over Le
Champion is helaas ziek. 

3. Presentatie Rob Jacobs
Hadden we een maand geleden nog niemand gevonden om Koningsdag te organiseren, nu is 
er weer een heus Oranjecomité. Rob Jacobs licht alvast een tipje van de sluier op van de 
activiteiten op Koningsdag. Het ziet er veel belovend uit. 

4. Notulen van de ledenvergadering van dinsdag 20 februari 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. 

5. Jaarverslag evenementen/wijkgericht werken.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. We zijn er afgelopen jaar goed in geslaagd om de geplande 
evenementen door te laten gaan. 
Paul gaat dit jaar weer praten met de gebiedsregisseuse Monique Klaver over de dorpsvisie 
van Groet. Er wordt van gedachten gewisseld over de wijkschouw. Er wordt voor gepleit 
deze er in te houden om zo de gemeente betrokken te laten blijven Er moeten dan wel 
serieuze punten zijn voor de wijkschouw. Het is ook mogelijk om punten te melden bij het 
meldpunt Openbare Ruimten. 
We hebben nog geen organisator voor de Lichtjesavond. Carlo meldt dat het Oranjecomité 
ook de organisatie van de Lichtjesavond op zich zal nemen. Hij krijgt een warm applaus. 
De heer Stapel vraagt zich af waarom er zo weinig kinderen er aan de deur komen met St.- 
Maarten. Ze blijven meer in het centrum. Hier blijken meer mensen last van te hebben. Het 
aantal kinderen in het gehele dorp loopt ook terug. 

  



6. Jaarverslag financiën.
De financiën zijn in orde. De dorpsvereniging is een gezonde financiële vereniging, maar heeft 
het afgelopen jaar een klein verlies geleden. De braderie brengt minder op. Er worden minder 
kramen verhuurd, er komt minder publiek. Het is een spiraal omlaag. Verandering is 
noodzakelijk en hier wordt aan gewerkt. Proberen de markt te laten onderscheiden van andere
markten. Jan van Mourik , waar een deel van de inventaris van de Dorpsvereniging is 
opgeslagen, meldt dat er kabelhaspels zijn opgehaald, maar niet meer teruggebracht. 
Deze zijn verkocht. 

7. Kascontrole
Cees van Egmond heeft samen met Jan van Duin de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. De kascommissie meldt dat de boekhouding er keurig uitziet. Met dank aan 
Marcelle. Cees van Egmond ontvangt van de voorzitter een fles wijn als dank. 

8. Nieuw lid kascontrolecommissie
Jan Apeldoorn is bereid gevonden plaats te nemen in de kascommissie. Hij zal volgend jaar  
samen met Jan van Duin de controle uitvoeren.  

9. Bestuurssamenstelling en verkiezing
Volgens rooster is Marcelle aftredend. Ze stelt zich herkiesbaar en daar er geen andere 
gegadigden zich hebben gemeld blijft Marcelle in het bestuur als penningmeester. Paul is nu 
voorzitter. We hebben nog steeds plaats voor een nieuwe bestuurslid. 

10. Rondvraag
Hanneke Wiegers vraag waar ze kan melden dat een spiegel aan het eind van de 
Leeuweriklaan bij het oprijden van de Heereweg wenselijk is. Als er auto's aan de rechterkant
geparkeerd staan, is het moeilijk te zien of er verkeer aankomt. Ze heeft het al gemeld bij het 
meldpunt Openbare Ruimten, maar er is geen terugkoppeling geweest. Paul zal de vraag 
neerleggen bij de gebiedsregisseuse Monique Klaver. 
Dan is er een vraag hoe het staat met een container voor plastic. En hoe gaat dat met drie 
containers voor mensen met een kleine tuin? Paul zegt dat er ongetwijfeld iets gaat 
veranderen, maar dat er bij de Dorpsvereniging verder niets bekend is. 
Cees van Egmond spreekt zijn waardering uit voor de organisatie van de Ouderensoos. Dit is 
een groot succes en wordt zeer gewaardeerd. 

11. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.
We sluiten af met een drankje en een hapje. 

 


