
 
 
Notulen algemene ledenvergadering 25 februari 2020 
 
Locatie:  Restaurant Duingroet 
Aanvang: 20.00 uur 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. We zijn blij met de grote 
opkomst.  
 

2. Mededelingen 
Er is afbericht binnengekomen van Monique Klaver van de gemeente en Jan van Assem de 
marktmeester.  
 

3. Presentatie Cees Pronk 
Cees Pronk vertelt ons op onderhoudende wijze over de ‘Groet uit Schoorl Run’. Als dank 
ontvangt hij uit handen van de voorzitter een flesje wijn. 
 
De voorzitter heet wethouder Klaas Valkering en gebiedsregisseuse Anneke Leek alsnog 
welkom.  
 
Notulen 

4. De notulen van de ledenvergadering van 19 februari 2019 worden goedgekeurd. De heer 
Vrasdonk informeert of er nog iets is gebeurd met de het verzoek met betrekking tot het 
plaatsen van een spiegel aan het eind van de Leeuweriklaan aan de Heereweg.  De voorzitter 
heeft hier melding van gemaakt bij de gemeente, maar de spiegel komt er niet. Hij heeft dit 
teruggekoppeld naar mw. Wiegers. Wethouder Valkering vraagt naar de locatie en gaat hier 
nog een keer naar kijken.  

 
5. Jaarverslag 

We kijken met een goed gevoel terug op de evenementen van het afgelopen jaar. Een 
geweldige Koningsdag met veel activiteiten en een gezellige straatspeeldag. De braderie met 
meer foodkramen en verschillende genres muziek deden meer mensen naar de markt 
trekken. De Lichtjesavond met de muziekkorpsen, veel lichtjes en het prachtige weer. Ook de 
seniorensoos kon weer op grote belangstelling rekenen en verzorgde gezellige middagen in 
de huiskamer van Groet. En niet te vergeten de exposities in Commer-in. Dit hebben we 
allemaal kunnen realiseren met de hulp van vele vrijwilligers. Ook het komende jaar zullen de 
evenementen weer plaatsvinden, zij het voor sommige evenementen op een wat 
bescheidener schaal. De heer Henk Stapel doet een oproep voor vrijwilligers voor de 
kinderspelen op Koningsdag. Pieter Boontjes vraagt of de optocht van Lichtjesavond weer bij 
de Bokkesprong/Duingroet kan starten. Nu was dat op het grote parkeerterrein. Dit was 



gedaan in verband met de veiligheid. De Heereweg mag namelijk niet afgesloten worden. We 
zullen hier naar kijken. Pieter meldt zich als vrijwilliger voor Lichtjesavond.  
 

6. Jaarverslag Financiën 
Het verslag ziet er weer keurig uit met dank aan Marcelle. We zijn iets boven de begroting 
uitgekomen. Sommige evenementen hadden dit jaar beduidend meer kosten, maar daar 
tegenover staan sponsorgelden. Ook zijn we blij met de subsidies die we van de gemeente 
ontvangen.  
 

7. Kascontrole en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
De commissie bestaande uit de heren Jan Apeldoorn en Jan van Duin heeft de financiële 
administratie keurig in orde bevonden. Jan Apeldoorn zal volgend jaar samen met Gerard 
Vrasdonk zitting nemen in de kascontrolecommissie.  
 

8. Bestuurssamenstelling en verkiezing 
Jacqueline van Veen is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter doet een oproep voor 
nieuwe bestuursleden. Het bestuur blijft met drie bestuursleden achter. Als er geen nieuwe 
bestuursleden bijkomen dan kan dit misschien het laatste jaar worden van de 
Dorpsvereniging Groet.  
 
Rondvraag 

9. Mevrouw Femmy Bakker heeft klachten over voetpaden. Ze mag de voorzitter een lijstje met 
punten mailen of in de bus doen. De voorzitter zal het doorspelen naar de gemeente.  
Er wordt nog een opmerking gemaakt dat aan het eind van de Harrie Kuytenweg ook een 
spiegel zou moeten komen voor aanstormende fietsers.  
Rinke Butter maakt een opmerking over de gele borden van de Jumbo die net zijn 
opgehangen. Ze zijn ontsierend en ongepast. Groet heeft een eigen middenstand en we 
moeten niet het publiek verwijzen naar Schoorl.  
En de vraag over de sloop van de Petrusschool en wat gaat er gebeuren? Wanneer komen er 
huizen? De voorzitter heeft zijn ongenoegen al bij wethouder Valkering neergelegd. Tanja 
oppert of er misschien een speelplek voor kinderen zou kunnen komen als er voorlopig toch 
niets mee gebeurt.  
Bert van Baar meldt dat er regelmatig groepen fietsers over het wandelpad achter de huizen 
aan de Scholeksterstraat fietsen.  
Arian de Rijk vraagt aandacht voor Kerkbrink. Het zou de status van beschermd dorpsgezicht 
moeten krijgen. We moeten zuinig zijn op deze plek.  
 

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


