
 

 
 

  
 

  

Jaarverslag van vereniging De Oude Dorpskern over het jaar 2021 
 
Algemeen: 
 
Vergaderingen en bijeenkomsten  
In 2021 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
Voorzitter:   Pieter Jan Barnhoorn 
Vicevoorzitter:   Frans Bruinzeel 
Secretaris:  tot 1 mei: Babs Cassee, vanaf 1 mei: Thea Janson 
Penningmeester:  Wil Steenvoorden 
Bestuurslid:  Karel Reekers 
Bestuurslid:   Ingrid Slabbaert 
 
Het bestuur heeft in 2021 negen keer vergaderd. Tot juni vonden de vergadering online plaats, 
vanaf juni zijn we weer fysiek bij elkaar gekomen. 
In februari is er (online) overleg geweest met de voorzitters van de commissies en in april heeft 
de Algemene Ledenvergadering digitaal plaats gevonden. Het bestuur was aangenaam verrast 
door de grote belangstelling voor de ALV in deze vorm. 
 
Op 28 september, zodra het weer mogelijk was met een grotere groep bij elkaar te komen, is er 
in Royal een Opening Up bijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de voorzitter een 
terugblik gegeven op de voorafgaande corona-maanden. Alle commissies hebben verslag gedaan 
van hun ervaringen in de coronaperiode en zij hebben tevens een oproep gedaan voor nieuwe 
geïnteresseerde deelnemers. Tegen het eind van de bijeenkomst vroeg de voorzitter 
goedkeuring aan de aanwezigen om Babs Cassee te benoemen tot erelid van de vereniging. Die 
goedkeuring werd door een grote meerderheid gegeven. Het bestuur en ook de aanwezigen 
vonden het een geslaagde avond.  
 
Op 12 november werd de sfeerverlichting aan de Voorstraat en het Lindenplein weer ontstoken. 

Deze keer door het kersverse erelid Babs Cassee. Diezelfde avond vond, nog net voor het ingaan 

van nieuwe coronamaatregelen, onze traditionele najaarslezing plaats  in de Oude Jeroenskerk. 

Er meldden zich ruim honderd belangstellenden. Spreker van de avond was Jeroen Salman. 

Jeroen heeft zich verdiept in de bijzondere Internationale  onderwijsgeschiedenis van Noordwijk. 

In zijn lezing ging hij dieper in op een beroemde oud-leerling: de Engelse wetenschapper John 

Skinner. Voorafgaand aan de lezing werd de uitslag van de fotowedstrijd, die was uitgeschreven 

t.g.v. de 100e Kernpunten, bekend gemaakt.  

Bestuurlijke zaken  
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. Daarmee wordt 
het toezicht op besturen, raden van toezicht e.d. versterkt. In onze statuten dienen afspraken 
opgenomen te worden m.b.t. zaken als: 

- wijze van besluitvorming 

- stemrecht binnen het bestuur 

- omgaan met tegenstrijdige belangen 

- beschrijven wat er met een evt. restkapitaal bij opheffing gebeurt. 

De notaris heeft het bestuur geadviseerd nog even te wachten met aanpassingen in onze 
statuten, omdat er waarschijnlijk nog zaken gewijzigd worden. We hebben hiervoor vijf jaar de 
tijd. 
 
Onze vereniging heeft de ANBI-status. Dat wil zeggen dat we een Algemeen Nut Beogende 
Instelling zijn. Dit levert enkele fiscale voordelen op bijv. bij schenkingen en giften. De nieuwe 
wet stelt een aantal nieuwe eisen aan ANBI’s. Belangrijkste eis is dat wij onze financiële 
gegevens over het jaar 



 

 
 

  
 
 

  

2021 en over komende jaren in een standaardformat publiceren op onze website. De 
penningmeester is van deze eisen op de hoogte.  
 
Naar aanleiding van de oprichting van de nieuwe commissie Leefbaarheid heeft het bestuur 
stilgestaan bij haar eigen werkwijze en structuur en bij de richtlijnen c.q. afspraken voor 
commissies. Voor de commissies is een preambule geschreven en deze is ter advisering 
voorgelegd aan de zittende commissievoorzitters. Tevens is de gewenste organisatie van het 
bestuur beschreven en uitgewerkt in een organogram. Tijdens de ALV in maart 2022 zullen beide 
notities ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden. 
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze vereniging! Het bestuur heeft daarom, ondanks dat er 
sprake was van een jaar met weinig activiteiten, iedere vrijwilliger aan het eind van het jaar 
verrast met een cadeaubon te besteden bij de Noordwijkse ondernemers.  
 
Contacten tussen bestuur en gemeente 
In 2021 is er over de volgende zaken contact met de gemeente geweest:  

• Over de nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie is online overlegd met wethouders, hebben 

twee bestuursleden geparticipeerd in bijeenkomsten en is een zienswijze ingediend. 

• Twee bestuursledenleden namen deel aan de projectgroep verkeers-/mobiliteitsonderzoek 

in Noordwijk Binnen. 

• Er zijn brieven/mails geschreven om aandacht te vragen voor:  

- het ontbreken van bindende afspraken m.b.t. parkeerplaatsen bij Voorstraat 114/116 

- het parkeerbeleid op het Lindenplein in het geval er appartementen komen in het 

gebouw van de ABN Amro 

- de stankoverlast door Johnny’s Burger aan het Lindenplein 

- de toekomst van het theaterhuis 

- onze zorgen over alle verbouw/nieuwbouwplannen aan m.n. de Voorstraat en elders in 

de Oude Kern; daarbij hebben we verzocht om overleg met de commissie Erfgoed bij het 

beoordelen van vergunningsaanvragen in het beschermd dorpsgezicht  

- het verloop van het participatieproces en het uitblijven van structureel overleg met ons 

bestuur 

- de vervanging van de verlichting in de lantaarnpalen in de oude dorpskern.  

• Het bestuur heeft kennis gemaakt met Roy van Schie, welzijnswerker van Welzijn Noordwijk 

en contactpersoon voor wijkverenigingen. 

 
Aandachtsgebied Erfgoed 
Eén van de grootste en bijzonderste kwaliteiten van onze dorpskern is het erfgoed. De tientallen 
monumenten, de straten, de pompen en dat allemaal in een van rijkswege beschermd 
dorpsgezicht. 
Tegelijkertijd is het erfgoed ook de meest kwetsbare kwaliteit van ons dorp. Het beschermen 
ervan is geen gemakkelijke taak.  
Ook in 2021 kwam de commissie erfgoed van onze vereniging weer op voor het belang van ons 
erfgoed: in de politiek, in de erfgoedcommissie van de gemeente en in de pers. Thema’s daarbij 
zijn: de cultuur-historische waardenkaart, de omgevingsvisie, de ruimtelijke ontwikkeling, 
bestemmingsplannen,  omgevingsvergunningen en welstand. De commissie geeft adviezen, 
schrijft zienswijzen en draagt bij aan rapportages.  
Iedere twee jaar wordt een Erfgoedprijs uitgereikt. Dit gebeurde voor het eerst in 2020 en zal 
dus weer plaats vinden in 2022. 
Karel Reekers, portefeuillehouder Erfgoed in het bestuur, heeft een cursus Erfgoed & 
Omgevingswet gevolgd.   
 



 

 
 

  
 
 

Aandachtsgebied cultuur 
In 2021 zijn door de coronamaatregelen de meeste culturele activiteiten uitgevallen. Alleen de 
Historische Rondwandelingen konden mondjesmaat doorgang vinden, eind juni zijn die weer 
begonnen. Iedere dinsdagavond zijn twee wandelingen door de dorpskern georganiseerd. In 
augustus zijn op vier zaterdagen wandelingen op Calorama aangeboden. De wandelingen zijn 
goed bezocht. 
De Markt onder de Linden ging voor het tweede jaar op rij niet door. De commissie heeft nog 
plannen gemaakt voor een alternatieve kerstmarkt, maar ook die plannen moesten afgeblazen 
worden. 
De Torenklimcommissie heeft in september voor haar vrijwilligers en relaties een goed bezochte, 
interessante avond verzorgd in de Hotels van Oranje. Onderdeel van deze avond was o.a. een 
lezing over de historie van de Dakota door Anne Cor Groeneveld. 
De commissie Muzikale Kerstwandeling heeft meerdere alternatieve plannen bedacht, maar 
deze bleken geen van allen haalbaar. In 2021 kreeg de commissie een nieuwe coördinator, Nick 
Duindam, en heeft zich een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld.  
De Kinderkerstwandeling heeft in zeer afgeslankte vorm plaats gevonden door en voor de 
kinderen van het Kleijnkoor. Ook deze commissie heeft een nieuwe coördinator, Mariëlle 
Epping-Immerzeel.  
 
Om in dit cultuurloze jaar onze leden toch iets cultureels aan te bieden, heeft het bestuur het 
mogelijk gemaakt dat leden gratis de voorstelling K.I.N.D. door Zeep aan Zee in De Muze konden 
bezoeken. Vijfentachtig leden en gasten van De Oude Dorpskern (w.o. de burgemeester) hebben 
hier gebruik van gemaakt.  
 
Aandachtsgebied leefbaarheid 
De Oude Dorpskern heeft zich altijd al met ruimtelijke ordening bezig gehouden waarin 
leefbaarheid min of meer impliciet werd begrepen, maar het ging vooral om aspecten als 
bouwen, verkeer en parkeren in de oude dorpskern. Mede op initiatief van een aantal leden is 
besloten een aparte commissie Leefbaarheid te starten zodat dit aandachtsgebied meer en 
gerichter inhoud zou krijgen. In de ALV van april werd zeer positief gereageerd op het instellen 
van deze nieuwe commissie en meerdere leden hebben hun belangstelling voor deelname 
kenbaar gemaakt. Op 9 november hebben Frans Bruinzeel en Karel Reekers namens het bestuur 
een bijeenkomst gehad met een tiental potentiële commissieleden. Er was sprake van een goede 
sfeer en een positieve toon. Het idee is geopperd om t.z.t. een bredere enquête te houden om 
onderwerpen te verzamelen voor de agenda van deze commissie. Afgesproken werd om, zodra 
het weer kan, een volgende fysieke bijeenkomst te plannen.  
 
Communicatie en PR 
Het belangrijkste en meest gewaardeerde communicatieorgaan van onze vereniging is 
Kernpunten. In 2021 verscheen Kernpunten nr. 100!  Het eerste exemplaar van dit nummer is op 
11 juni, tijdens een gezellige bijeenkomst in Royal in aanwezigheid van alle oud-voorzitters, 
uitgereikt aan burgemeester Verkleij. Nr. 100 was het laatste nummer waar onze oud-
voorzitter/eindredacteur Paul de Vreede aan meewerkte. Het redactieteam is nadien versterkt 
met Helmus Wildeman en nr. 101 is inmiddels in het najaar verschenen. 
Naast Kernpunten communiceert het bestuur met de leden via de Nieuwsbrieven en ook op de 
website van de vereniging is veel informatie te vinden.  
 


