
 
 
Notulen algemene ledenvergadering 12 april 2022 
 
Locatie:  Café Mereboer, de huiskamer van Groet 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Aanwezig: ongeveer 30 belangstellenden 
Vertegenwoordigers van Kennemer Wonen 
Namens de gemeente: Marco Vinke en Monique Klaver  
Afbericht ontvangen van: Arian de Rijk, Fam. B. Dreijer, Emmy Beekman 
 
1. Opening Vergadering 
 Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2.  Mededelingen 
 De voorzitter vraagt 2 minuten stilte om Rob Hoogcarspel, oud voorzitter en Jan van 
 Mourik oud-penningmeester van onze vereniging, te gedenken. Beiden zijn in 2021 overleden. 

We hadden deze avond Arian de Rijk en Imke willen bedanken voor het jarenlang beheren van 
Commer-in. Helaas zijn ze niet aanwezig. De voorzitter zal namens de vereniging een presentje 
langs brengen. Ellen Ruis heeft de beheerderstaak overgenomen.  

 
3.  Presentatie Kennemer Wonen  
 Thomas Wijnands, Hilda van der Woude en Chelsey Coenraad houden een interessante 
 presentatie over Kennemer Wonen. We worden onder andere geïnformeerd over wie is 
 Kennemer Wonen en wat doet Kennemer Wonen, de plannen voor de nieuwbouw bij de 
 Petrusschool, het verhuren van de woningen, plaatsing op de woninglijst en informatie over 
 wat de wijkconsulente kan betekenen voor een wijk. De voorzitter bedankt ze allen hartelijk 
 met een fles wijn.  
 
4. Notulen  
 De notulen van de algemene ledenvergadering van  25 februari 2020 worden vastgesteld en 
 akkoord bevonden. De heer Vrasdonk merkt op dat de verkeersspiegels, waarover in vorige 
 vergaderingen is gesproken, nu zijn opgehangen.  
   
5. Jaarverslag evenementen en wijkgericht werken 
 Het jaarverslag staat op de website. Het is een beknopt verslag van twee jaar omdat de 
 evenementen beperkt konden doorgaan wegens corona. Een aantal zomeravondbraderieën 
 kon in 2021 toch doorgaan met corona beperkende maatregelen en extra voorzieningen. Dat 
 jaar zijn de braderieën georganiseerd door de marktmeesters Jan van Assem en Hans 
 Sevenhuijsen. Zij zullen ook in 2022 de braderieën organiseren. De dorpsvereniging zal 15 procent 
 van de winst ontvangen. Het jaarverslag wordt akkoord bevonden.  
 



6. Jaarverslag financiën 
 Marcelle geeft uitleg over de financiën. Er is weinig gebeurd de afgelopen twee jaar.  
 
7.  Verklaring kascontrolecommissie 
 De kascontrolecommissie is bij de penningmeester op bezoek geweest en heeft de boeken 
 gecontroleerd. De heer Jan Apeldoorn doet verslag en geeft akkoord. De complimenten voor 
 Marcelle, de financiële administratie ziet er keurig uit. Jan Apeldoorn treedt af. 
 
8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
 De heer Henk Warnaar is bereid gevonden om zitting te nemen in de kascontrolecommissie.  
 Hij zal samen met Gerard Vrasdonk volgend jaar de controle uitvoeren.  
 
9.  Bestuursverkiezing 
 De kandidaten zijn Nico van Egmond, hij draait al bijna twee jaar met ons mee en Emmy Beekman, 
 zij is sinds kort aangeschoven bij het bestuur.  Ze worden unaniem gekozen. We zijn blij dat het 
 bestuur met deze nieuwe leden weer op volle sterkte is. Dia en Marcelle zijn aftredend en
 herkiesbaar. Omdat er tijdens deze vergadering vier leden toetreden tot het bestuur, komt het 
 rooster van aftreden enigszins scheef te lopen. Over drie jaar zijn er vier leden aftredend en dit is 
 niet  wenselijk. We zullen het rooster tijdens een bestuursvergadering aanpassen. Emmy is  druk 
 bezig met het voorbereiden van Koningsdag.  Op het programma staat als van ouds onder 
 andere de koffietafel met tompouce op de Kerkbrink, oldtimers, puzzelwandeltocht, 
 poppentheater en kinderbingo.  
 
 Energiecoach – extra onderwerp 
 Presentatie over het werk van een energie coach. De heer Rob Smits is zelf energiecoach van de 
 BUCH en vertelt wat het werk inhoudt. Hij zoekt namens de gemeente  vrijwilligers die dit ook 
 zouden willen gaan doen in Groet.  
 
10. Rondvraag 

Rinke Butter geeft aan met het werkgroepje de wijkschouw weer te willen oppakken. Monique 
Klaver vraagt of de punten dan van tevoren kunnen worden doorgegeven aan de  gemeente. 
Veel punten worden tegenwoordig via openbare melding opgepakt.  
De vereniging Scoronlo doet een oproep voor een webmaster.  
Er wordt opgemerkt dat er op verschillende punten in Groet de bordjes met verwijzing naar de 
horeca de verkeerde kant op wijzen. Monique Klaver adviseert hiervoor richting de gemeente een       
melding openbare ruimte aan te maken. 

 
11. Sluiting 
 Om 10.00 uur bedankt de voorzitter iedereen voor zijn en haar aanwezigheid.  
  
 We zitten nog even na met een drankje en een bitterbal.  
 
 

 


