
 
 
Notulen algemene ledenvergadering 7 maart 2023 
 
Locatie:  Café Mereboer, de huiskamer van Groet 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Aanwezig:  ongeveer 12 belangstellenden 
Spreker: Joost Botman 
Afbericht:  Paul Ruis, Aneke en Tammo Meedendorp 
 
1. Opening Vergadering 
 Nico opent de vergadering. Hij constateert dat de opkomst niet heel groot is, waarschijnlijk 
 hebben de leden alle vertrouwen in het bestuur. Nico vervangt Paul in verband met zijn 
 afwezigheid door een operatie.  
 
2.  Mededelingen 
 Er zijn geen mededelingen. We zijn blij dat we bij café Mereboer gebruik kunnen maken van het 
 restaurant.   
 
3.  Presentatie Joost Botman 
 Joost geeft een presentatie over “samenwerking ondernemers“ in de gehele gemeente Bergen.
 Joost vertelt hierover en ook over wat zijn rol hier in is. Na afloop bedankt Marcelle Joost met een 
 presentje.  
   
4. Notulen  
 De notulen van de algemene ledenvergadering van 12 april 2022 worden vastgesteld en 
 akkoord bevonden.  
   
5. Jaarverslag evenementen en wijkgericht werken 
 Het jaarverslag staat op de website. Er zijn geen opmerkingen.  Nico vertelt over een 
 bijeenkomst waar hij geweest is met de gemeente en andere dorps- en wijkverenigingen.  
 Emmy vraagt of er nog ideeën en/of suggesties zijn voor evenementen. Een probleem is vaak 
 om de vrijwilligers te vinden die willen helpen met organiseren.  Henk Stapel meldt zich 
 spontaan aan met zijn vrouw.  
  
6. Jaarverslag financiën 
 Marcelle geeft toelichting op de financiën.  
 
7.  Verklaring kascontrolecommissie 
 De kascontrolecommissie is bij de penningmeester op bezoek geweest en heeft de boeken 
 gecontroleerd. De boeken zijn in orde bevonden. Het zag er weer keurig uit.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
 Gerard Vrasdonk is aftredend en zal volgend jaar worden vervangen door Anita Hof.  
 Henk Warnaar blijft nog een jaar zitten. Marcelle bedankt Gerard voor de afgelopen twee jaar 
 met een attentie. 
 
9.  Bestuursverkiezing 
 De voorzitter Paul Ruis is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten die zich gemeld 
 hebben. Dus Paul blijft aan als onze voorzitter.   
 
10. Rondvraag 
 Er worden opmerkingen gemaakt over de sluiproute door de polder. Veelal worden mensen van 
 buiten door hun navigatie door de polderweg naar Groet of Camperduin geloodst.  
 Nico geeft aan dat hij het zal meenemen in een gesprek met de gemeente.  
 Henk Stapel vraagt of er al iets bekend is over de suggesties voor een naam voor het gebouw dat 
 op de plaats van de Petrusschool gaat komen. De namen zijn doorgegeven aan 
 KennemerWonen en zij zullen hier waarschijnlijk wel of niet een keuze uit maken.  
 
11. Sluiting 
 Om 21.45 uur bedankt de tijdelijke voorzitter iedereen voor zijn en haar aanwezigheid.  
  
 Zoals gewoonlijk zitten we nog even na met een drankje en een bitterbal.   
 
 

 


