VERSLAG VAN DE DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
VERENIGING DE OUDE DORPSKERN
Datum: 15 t/m 30 april 2021

1. Opening
Deze algemene ledenvergadering vindt voor de tweede maal in de geschiedenis
digitaal plaats. Op 15 april is de vergadering geopend, op 30 april is de vergadering
gesloten. 78 leden hebben gereageerd op de onderwerpen en vragen die aan de orde
zijn gesteld.
2. Mededeling van het bestuur: oprichting commissie Leefbaarheid
Het bestuur heeft het voornemen om te komen tot de oprichting van een commissie Leefbaarheid. Op
de vraag of de leden het daarmee eens zijn reageerden 75 leden positief en 3 leden negatief. Als
toelichting wordt gegeven dat een dergelijke commissie onnodig zou zijn of verspilde energie omdat de
gemeente toch zijn eigen zin doet.
Eén lid vraagt in het kader van leefbaarheid specifiek aandacht voor het parkeerprobleem in de oude
kern. Dit is en blijft een bekend, structureel en moeilijke oplosbaar probleem waar de DOD al sinds de
oprichting aandacht voor heeft gehad en nog steeds aandacht voor vraagt. In december 2020 hebben we
het parkeerprobleem in een overleg met de wethouder opnieuw onder de aandacht gebracht. De
gemeente liet ons toen weten dat zij in 2021 een onderzoek naar de verkeerscirculatie in Noordwijk
Binnen op de planning heeft staan en voor 2022 staat er een parkeeronderzoek gepland. Het
verkeersonderzoek is in juni ’21 inderdaad van start gegaan.
Van de 78 respondenten willen 5 leden zitting nemen in deze commissie en 12 leden willen het
overwegen.

3. Vaststelling verslag digitale ALV 2020
Het verslag is zonder wijzigingen of op- of aanmerkingen goedgekeurd.
4. Secretarieel jaarverslag 1 januari t/m 31 december 2020
Het verslag is zonder wijzigingen of op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag boekjaar 1 januari t/m 31 december 2020
Het verslag is zonder wijzigingen of op- of aanmerkingen goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
De ALV heeft kennis genomen van het verslag van de kascommissie, alle
respondenten geven akkoord en daarmee is aan het bestuur décharge verleend over het
gevoerd financieel beleid.
7. Begroting 2021
Er zijn geen op- of aanmerkingen bij de begroting, de ALV keurt de voorgestelde
begroting goed.
8. Voorstel benoeming kascommissie 2021
Het bestuur heeft Ard Pronk en Henk Koerten verzocht om zitting te nemen in de
kascommissie voor het jaar 2021. Beide heren hebben zich bereid verklaard en de
leden gaan unaniem met deze benoemingen akkoord.
9. Voorstel bestuurssamenstelling
Na vele jaren neemt Babs Cassee afscheid van het bestuur en van haar rol als
secretaris. Het bestuur stelt voor om Thea Janson als haar opvolgster te benoemen. De
leden gaan unaniem met de benoeming akkoord.

Het bestuur heeft grote waardering voor de jarenlange inzet van Babs Cassee. Later in
het jaar, als er weer live bijeenkomsten mogelijk zijn, zal van Babs op passende wijze
afscheid genomen worden.
10. Rondvraag
Pieter van Bers:
“In de brief van het bestuur aan de wethouder over het Theaterhuis lees ik: (citaat)
“Binnen de vereniging wordt steeds meer aandacht gevraagd en besteed aan de factor
Leefbaarheid in de zin van verbinding tussen bewoners van dit deel van het dorp;
aansluitend bij het gemeentelijke streven functioneert de vereniging in die zin ook
steeds meer als een wijkvereniging” (einde citaat). Naar aanleiding hiervan heb ik 2
vragen: 1. over de inzet t.a.v. de sociale verbinding tussen bewoners heb ik binnen de
vereniging nooit wat gelezen of gehoord. In hoeverre is dit een idee van het bestuur of
een wens van de vereniging (de leden). 2. De vereniging (en het bestuur) bestaat voor
een deel uit leden van buiten de dorpskern. Een wijkvereniging bestaat voor een deel
uit leden van een wijk die zich inzetten voor hun eigen wijk. Hoe kan de vereniging
zich dan afficheren als een wijkvereniging? Naar aanleiding van mijn vragen aan de
gemeente, bevestigt men dat de DOD inderdaad geen wijkvereniging is.
Reactie DoD:
N.a.v. vraag 1: het behouden en bevorderen van de leefbaarheid was en is een
belangrijk doel van de DOD, inzet voor sociale verbinding valt hieronder. Het
organiseren van activiteiten in de kern zoals de tuinmarkt, de kerstwandelingen e.d.
vallen onder deze doelstelling. In het afgelopen jaar is door een aantal leden,
waaronder uzelf, voorgesteld om concreter en actiever met leefbaarheid aan de slag te
gaan binnen onze vereniging. Na de zomer, zodra we weer live bij elkaar mogen
komen, starten we met de oprichting van een commissie leefbaarheid. Meerdere leden
hebben aangegeven zich in te willen zetten in een dergelijke commissie.
N.a.v. vraag 2: het begrip wijkvereniging kan breed gedefinieerd worden. Wij
beschouwen ons zelf als een wijkvereniging die zich ten doel stelt erfgoed te
behouden en cultuur en leefbaarheid te bevorderen. Hiermee vallen wij onder de
definitie die de gemeente hanteert en ontvangen wij dus ook subsidie als
wijkvereniging.
Mevr. W. Reiterer-Verhart:
1. Gezellig dat de kerstverlichting in de Voorstraat nog steeds brandt in deze
coronatijd. Is dit een bewuste keuze?
Reactie:
Nee, dit is geen bewuste keuze geweest van de DOD. De verlichting zou allang weer
uit moeten zijn, maar is door de installateur vertraagd afgehandeld. Normaal gaat de
verlichting tegen eind januari uit.
2. Is het een idee om op de website een ‘smoelenboek’ te maken van het bestuur en
commissieleden? Ik zou dat erg leuk vinden. Veel mensen ken ik nu niet van gezicht
en het vergroot de herkenbaarheid van de mensen die zoveel voor de vereniging doen.
Je kunt ze dan ook gemakkelijker aanspreken op een vergadering (zodra dat weer
kan).
Reactie DoD:
We noteren dit idee als actiepunt voor komend jaar.
Janine Lamers (Jil’s Art) maakt van de rondvraag gebruik om Babs Cassee hartelijk
te bedanken voor haar jarenlange inzet.
11. Rondvraag
Op 30 april 2021 heeft de voorzitter de digitale ALV 2021 van de Vereniging De Oude Dorpskern
gesloten.
Juni 2021 / Tea Janson / Secretaris

