Concept Verslag

Onderwerp
Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden

Overige aanwezigen

61ste Jaarvergadering
Woensdag 11 mei 2016
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
P. Vreeswijk (PV), H. Meijer (HM), M. Groot (MG), K. Bos (KB), G. Sportel (GS),
S. Vreeswijk (SV), M. Knijn (MK), L. Brugman (LB), M. Koops (MK),
G. van Houwelingen (GvH), Ch van Logchem (ChvL)
16 bewoners

1. Opening en mededelingen
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder een woord van
welkom aan de heer Theo Elstgeest. Na afloop van het officiële gedeelte geeft hij een presentatie over
Haarlemmmermeer voorelkaar. Hierna geeft hij de aanwezigen de gelegenheid om het op tafel liggende
verslag van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag 2015 en het financieel verslag te lezen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen is een brief van de kascontrolecommissie.
3. Verslag algemene ledenvergadering van 30 april 2015
Het verslag wordt paginagewijs zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Er worden geen vragen
gesteld. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
3. Jaarverslag 2015
Het jaarverslag wordt paginagewijs zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Het jaarverslag wordt
zonder wijzigingen goedgekeurd.
4. Verslag kascontrole commissie
De commissie bestaat uit de heren Groot en Vorstermans. De heren hebben het financieel verslag 2015
gecontroleerd. Uit de ingekomen brief van de commissie blijkt dat een en ander in overeenstemming is
met de werkelijkheid en in orde is bevonden. Naar aanleiding hiervan verleent de vergadering het bestuur
decharge voor het gevoerde beleid en zegt de penningmeester dank voor het beheer. De vergadering
bedankt het bestuur met een applaus.
5. Benoeming kascontrole commissie
De commissie bestaat uit de heren Groot en Vorstermans. Leden van de kascontrole commissie
worden voor een periode van twee jaar benoemd zodanig dat ieder jaar één lid aftreedt. Na de
controle over het boekjaar 2016 is de heer Groot aftredend.
De heer Mensenkamp wordt benoemd in de kascommissie.
De commissie voor 2016 bestaat uit de heren Mensenkamp en Vorstermans.
Desgevraagd meldt de heer Witteman zich aan als reservelid.
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6. Financieel verslag
De penningmeester heeft de winst- en verliesrekening alsmede de begroting opgemaakt. Op verzoek van
de voorzitter geeft hij hierop een toelichting. De contributies zijn iets hoger, omdat er een aantal nieuwe
leden bij zijn gekomen. Een aantal posten zijn nu anders ingedeeld, waardoor het beeld vertekend lijkt.
Uiteindelijk is het boekjaar afgesloten met een negatief saldo van € 1.870,--. Omdat de subsidie van de
gemeente Haarlemmermeer steeds minder wordt, zullen we meer leden moeten werven om toekomstige
verliezen te financieren.
Gevraagd wordt of we het verlies wel kunnen dragen en gevraagd wordt naar de balans. Het verlies is te
dragen omdat we een behoorlijke reserve hebben. Deze reserve is ontstaan door een subsidie van de
gemeente Haarlemmermeer en was bestemd voor eventuele juridische kosten die de dorpsraad zou
moeten maken in het kader van Schiphol. Omdat het om een redelijk groot bedrag gaat, wil het bestuur
zich beraden of er mogelijk een deel beschikbaar kan komen voor de gemeenschap. Gedacht wordt hierbij
aan het nieuwe dorpshuis.
Er ontstaat discussie over het al dan niet inzicht geven in de balans van Dorpsraad. Het bestuur is van
mening dat inzicht mogelijk is bij de penningmeester, maar dat van de balans geen uitgebreid verslag
wordt gedaan tijdens de jaarvergadering. In het verleden lagen de financiële stukken na afloop van de
vergadering op straat.
De heer Groot, lid van de Kascommissie geeft aan dat zij de boeken hebben gecontroleerd en dat de leden
er op moeten vertrouwen dat er geen bijzonderheden te melden zijn. De penningmeester wordt met
applaus bedankt.
7. Benoeming bestuursleden
Aftredend en herbenoembaar
Mevrouw Groot alsmede de heren Bos en Brugman zijn aftredend en herbenoembaar.
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur stelt voor om de mevrouw Groot en de heren Bos en
Brugman te herbenoemen als bestuurslid voor een periode van drie jaar. De vergadering gaat akkoord
met hun herbenoeming voor een periode van drie jaar.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan de vice-voorzitter
Aftredend en herbenoembaar in de functie van voorzitter
De heer Vreeswijk is aftredend en herbenoembaar in de functie van voorzitter. Zij stelt voor om de heer
Vreeswijk te herbenoemen als voorzitter voor een periode van drie jaar. Er zijn geen tegenkandidaten
gemeld. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Vreeswijk als voorzitter voor een
periode van drie jaar.
Hierna krijgt de nieuw benoemde voorzitter weer het woord.
8. Rondvraag
De heer Groot spreek zijn waardering uit voor al werk dat de bestuursleden doen. De vergadering is het
met de heer Groot eens en bedankt het bestuur met een applaus.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2017
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