VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
DE VERENIGING DE OUDE DORPSKERN
Datum: 16 april 2019
1. Opening en vaststelling agenda:
o De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
o De agenda wordt conform vastgesteld.
o John Brandenburg:
 Op 14 februari 2019 is ons lid John Brandenburg op 91-jarige leeftijd overleden. Hij
was een trouwe bezoeker van de bijeenkomsten van de DOD en nam altijd actief
deel aan de discussie. De vergadering gedenkt hem met alle leden die ons dit jaar zijn
ontvallen.
2. Vaststelling verslag ALV van 17 april 2018:
o Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Secretarieel jaarverslag 1 april 2018 t/m 31 maart 2019:
Toelichting:
o Vrijwilligers:
 De vele prachtige evenementen en activiteiten van de DOD zouden niet mogelijk zijn
zonder de inzet van vele vrijwilligers. Heel veel dank daarvoor.
o Bestuurstaken:
 De meeste tijd van het bestuur is dit jaar weer besteed aan Erfgoed en RO
 De meest belangrijke issues: Vervolg rapport Beschermd Dorpsgezicht, instellen
Erfgoedprijs, Pleitnota gezamenlijke Erfgoedorganisaties met het oog op de
verkiezingen, Jeroensplein, weekmarkt en Kerkstraat, indienen van zienswijzen
 Een speciaal woord van dank aan Paul de Vreede en Karel Reekers, de trekkers van
dit dossier.
o Communicatie:
 De deskundigheid van Ingrid Slabbaert betekent een welkome aanvulling op het
gebied van vooral website en facebook. (Zie verder agendapunt 6)
o Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Financieel Jaarverslag: (Hans van der Hoeven)
o Toelichting penningmeester:
 De vereniging heeft een gezonde financiële basis.
 Het aantal leden is in de periode van Hans van der Hoeven als penningmeester
gegroeid met ongeveer 100 leden. De Vereniging telt nu ruim 400 leden.
 Ook de commissies zien er financieel gezond uit.
 De bestemmingsreserves worden daadwerkelijk gebruikt.
o Advies Kascommissie:
 De kascommissie is positief over het gevoerde beleid en spreekt van een
professionele financiële administratie.
 Zij geeft in overweging om ondersteuning te zoeken voor de penningmeester wegens
de omvangrijke taken.
 De commissie stelt voor om de penningmeester en daarmee het gehele bestuur
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.(brief kascommissie
bijgevoegd)
 De aanwezigen tonen hun waardering met applaus.
 De financiële stukken worden gevoegd bij het verslag.
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Kascommissie 2020:
 Als leden worden aangewezen: Herman Wamelink en Hein Verkade.

5. Wijziging Statuten en aanpassingen Huishoudelijk Reglement: (Wil Steenvoorden)
o Aanpassing gebied DOD:
 Het gebied van de DOD wordt enigszins aangepast, zodat nu alle vijf Heilige Bruggen
binnen het gebied vallen.
 Dit mede vanwege het verzoek van de gemeente om meer aandacht te schenken aan
de vijf bruggen. (Kaartje is bijgevoegd en komt op de website)
o Wijziging boekjaar:
 Conform het besluit, genomen in de ALV van 2018 wordt het boekjaar gewijzigd naar
kalenderjaar.
o Aanpassing benoeming bestuursleden:
 Het artikel m.b.t. benoeming en aftreden van bestuursleden is verduidelijkt.
 De vorige formulering was voor tweeërlei uitleg vatbaar.
o Aanpassing i.v.m. ANBI-status:
 Bij opheffing van de vereniging gaat het batig saldo over naar een andere vereniging
met ANBI-status. ( wettelijk verplicht)
o Aanpassing HHR:
 Het HHR is opgefrist en aangepast aan de statuten.
o Akkoord:
 Alle voorgestelde wijzigingen in Statuten en HHR worden unaniem aangenomen.
6. Bestuursaangelegenheden:
o Afscheid Hans van der Hoeven:
 De voorzitter schetst Hans als een buitengewoon accurate penningmeester. Met zijn
uitgebreid opgezet raderwerk heeft hij inzicht in alle onderdelen van de vereniging.
Mede daardoor houdt hij de vinger aan de pols en blijven we een gezonde
vereniging.
 Hans heeft hard getrokken aan het ledenbestand, dat mede door zijn toedoen
gestegen is met 100 nieuwe leden. ‘Wanbetalers’ belt hij allemaal na. Een
tijdrovende klus. Een mooie taak voor zijn opvolger.
 Op een nuchtere, maar zeer betrokken en alerte wijze heeft hij zijn taak vervuld. Een
mooie kist wijn en bloemen als dank voor al het verrichte werk in de afgelopen 8
jaar.
o Torenklimcommissie:
 Louis van Baalen bedankt Hans met een fles wijn voor de wijze, waarop hij de
financiën van de TKC heeft beheerd. Op 16 mei 2009 meldde de TKC zich bij DOD. Na
twee jaar had Hans financieel orde op zaken gesteld.
o Benoeming nieuwe penningmeester.
 Wil Steenvoorden heeft als 2e penningmeester zich uitstekend ingewerkt. In het
afgelopen jaar.
 Hij wordt dan ook met instemming en applaus benoemd als nieuwe penningmeester.
o Toetreding Ingrid Slabbaert en Pieter Jan Barnhoorn tot het bestuur.
 Ingrid is een welkome aanvulling in het bestuur v.w.b. PR en Communicatie. Een
bestuurspost die al jaren vacant was.
 Pieter Jan neemt de functie van vicevoorzitter op zich. Hij zal met ingang van 2020
Paul de Vreede opvolgen als voorzitter.
o Secretariaat:
 Babs Cassee blijft nog een jaar langer aan als secretaris. Zij zal worden opgevolgd
door Thea Janson, die vanwege een nu nog drukke baan haar formele benoeming
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graag nog even uitstelt tot 2020. Als het werk het toestaat loopt zij wel mee met het
bestuur in het komende jaar.
Aanvulling bestuur:
 Frans Bruinzeel gaat meelopen met het bestuur om samen met Karel Reekers de
portefeuille RO en Erfgoed te beheren. Het delen van deze omvangrijke taak is een
lang gekoesterde wens van het bestuur.
Welkom:
 Met een applaus van de aanwezigen wordt bekrachtigd dat de nieuw toegetreden
bestuursleden van harte welkom zijn.

Waar DOD voor staat:
o Kernwaarden:
 De discussie over de kernwaarden van de DOD is in de afgelopen jaren met leden en
andere betrokkenen met enige regelmaat gevoerd. Vooral het rapport ‘Evaluatie 25
jaar Beschermd Dorpsgezicht’ is daarbij leidend geweest.
 Dit heeft geresulteerd in een kort en bondig document met vijf speerpunten. Deze
speerpunten zijn leidraad voor het beleid in de komende jaren. Het is geen statisch
document, veranderen en bijsturen is mogelijk. Het komt op de website.
(Bijgevoegd)
o Betrokkenheid:
 Pieter van Bers en Frank Israels dringen er n.a.v. de gevoerde discussies in de
afgelopen tijd op aan om leden vooral actief te betrekken bij belangrijke
onderwerpen die te maken hebben met de directe woonomgeving, c.q. RO en
Erfgoed. Alleen vermelden op de website is onvoldoende
 Het bestuur neemt dit mee en zal nadenken over een meer gerichte communicatie
met de leden bij dit soort gevallen.
7. Presentatie website en facebook: (Ingrid Slabbaert)
o Website:
 De opmaak is wat duidelijker geworden: Van drie naar twee kolommen.
 Agenda en nieuwtjes staan bovenaan.
 Korte intro’s met mogelijkheid om meer te lezen
o Facebook:
 Bedoeling is om nieuwtjes snel en kort geformuleerd te verspreiden.
 De staatjes laten zien dat de pagina bij evenementen meer bezocht wordt. Het aantal
vrouwen is groter dan het aantal mannen.
 Een betaalde advertentie helpt.
 Ingrid doet een oproep voor meer volgers, deel en like de berichten.
8. Ruimtelijke Ordening en Erfgoed: (Karel Reekers)
o Ontwikkelingen in de kern:
 Het wachten is op de nieuwe parkeerdrukmeting en de nieuwe parkeernota.
 Voorstraat 114 staat weer te koop. DOD heeft vorige zomer een zienswijze
ingediend.
 Om onduidelijke redenen stagneert de ontwikkeling van het Jeroensplein. De
plannen liggen klaar.
 De weekmarkt functioneert tot tevredenheid van velen. De aanvangstijd (8.30 uur
i.v.m. overlast voor de school) wordt echter niet gehandhaafd.
 De Gemeentelijke Monumentenlijst is afgewerkt. Raad heeft beslist dat het voortaan
op basis van vrijwilligheid gaat. De vraag is of dit ‘meten met twee maten” correct is.
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Het splitsen van panden blijft punt van aandacht. Bij Voorstraat 114 / 116 is dit niet
toegestaan.
Aandachtspunten voor 2019:
 De Erfgoedprijs wordt tijdens de Najaarslezing voor het eerst uitgereikt.
 DOD houdt vinger aan de pols m.b.t. verstening en meer groen in de kern
 De functie van het gemeentehuis wordt gevolgd, ook met het oog op parkeren.
Nieuw gemeentebestuur:
 Het nieuwe gemeentebestuur zoekt nog haar weg.
 Er zijn nog 40 vacatures te vervullen.
 De ontwikkeling van de Omgevingswet – en daarmee de inbedding van de conclusies
van het rapport 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht in de wet– ligt stil.
 Wethouder Dennis Salman is aanspreekpunt voor Noordwijk Binnen.

9. W.v.t.t.k.:
o Overtuin:
 De Overtuin is dankzij de inspanningen van Pieter van Bers en Frank Israel prachtig
opgeknapt door de gemeente en ligt er weer piekfijn bij.
o Parkeerdruk:
 Met de komst van veel ambtenaren naar het gemeentehuis wordt de parkeerdruk in
de kern wel erg hoog.. Normaal zorgt een werkgever voor voldoende
parkeergelegenheid. Aandringen op hernieuwd overleg met van der Broek m.b.t.
afspraken over gebruik parkeergarage door ambtenaren.
10. Rondvraag en sluiting:
o Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het formele gedeelte van de
vergadering.
Hierna presenteren Hein Verkade en Harrie Salman de nieuwe brochure over de geschiedenis van
Noordwijk Binnen. Wat begon als de zoveelste opvolger voor de Historische Rondwandelingen liep
uit op een aantrekkelijk, rijk geïllustreerd boekje, geschikt voor alle Noordwijkers, gasten en
natuurlijk de eigen DOD-leden.. Met veel genoegen wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan oudcultuurwethouder Marie José Fles, die veel gedaan heeft voor de cultuur in Noordwijk. Veel dank en
bloemen voor de beide samenstellers, die zich onvermoeibaar en enthousiast inzetten om ons
cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen.
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