
 

 
 

  
 

  

Concept verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van  
vereniging De Oude Dorpskern 

 
Datum:  28 maart 2022 
Locatie:  Hotel Royal, Voorstraat 76 
Aanvang:  20.00 uur  
Aanwezig: Ongeveer 40 leden en het bestuur; bericht van afmelding van 15 leden. 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter, Pieter Jan Barnhoorn, heet alle aanwezigen en in het bijzonder de ereleden van 
harte welkom. Het bestuur is zeer verheugd dat we na twee jaar online ALV’s weer fysiek bij 
elkaar kunnen komen.  
 
Dhr. van Bers stelt de vraag waarom de oorspronkelijke titel van agendapunt 9 ‘Feedback voor 
het bestuur’ is gewijzigd. Het bestuur legt uit dat zij deze titel, die in de concept agenda stond,  
heeft aangepast nadat dhr. van Bers het verzoek heeft gedaan een vraag voor te leggen aan de 
aanwezige leden. Deze vraag betreft, naar de mening van het bestuur, het onderwerp 
besluitvorming binnen de vereniging en om die reden is de titel van agendapunt 9 in de 
definitieve agenda aangepast.  
 
De agenda wordt vervolgens zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2. Vaststelling verslag digitale ALV 15 – 30 april 2021 

Het verslag wordt zonder wijzigingen of opmerkingen vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 

De voorzitter memoreert nog even het vertrek van de secretaris, Babs Cassee, en haar 

vervanging door Thea Janson. Tevens staat hij kort stil bij de pensionering van Dirk Jan Booy. 

Dirk Jan heeft jarenlang de vormgeving van alle uitingen van de vereniging, en met name van 

ons  blad Kernpunten, verzorgd. Het bestuur is blij dat hij, ondanks zijn pensionering, voorlopig 

nog deel blijft uitmaken van het redactieteam. Bureau Booij o.l.v. de opvolger van Dirk Jan, 

Jeanette Rietmeijer, blijft de vormgeving van onze uitingen, Kernpunten e.d. verzorgen. 

4. Jaarverslag 2021 

Het jaarverslag is (digitaal) verspreid onder de leden. De secretaris, Thea Janson, leest tijdens 
de vergadering een samenvatting voor. Dit levert geen vragen, opmerkingen of aanvullingen 
op. Het jaarverslag wordt dan ook unaniem goedgekeurd. 

 
5. Financieel jaarverslag 2021  

De penningmeester, Wil Steenvoorden, geeft een toelichting bij het financiële jaarverslag over 
2021. Dit levert een vraag op van dhr. Sytsema over de ANBI-status van de vereniging. De ANBI 
status kan belastingvoordeel opleveren voor leden en donateurs. De penningmeester geeft 
twee voorbeelden van aftrekbare giften die door deze status onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk zijn: het ontvangen van hogere contributiegelden dan aan de leden gefactureerd 
wordt en het adopteren van sfeerverlichting in de bomen aan de Voorstraat.  
De kascommissie, bestaande uit Henk Koerten en Ard Pronk, bevestigt dat de financiële cijfers 
en de toelichting daarop, een getrouw beeld van de financiële situatie van de vereniging geven. 
Alle aanwezigen kunnen zich hier in vinden. Het financieel jaarverslag wordt zonder wijzigingen 
goedgekeurd en er wordt décharge verleend aan de penningmeester voor het gevoerde 
financiële beleid en aan het gehele bestuur voor het algehele beleid.    
De voorzitter bedankt de kascommissie, met name Henk Koerten die hierna zal aftreden.  
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Het bestuur heeft Ard Pronk en Adriaan Timmers bereid gevonden om volgend jaar zitting te 
nemen in de kascommissie en stelt de leden voor hen in de kascommissie te benoemen. De 
leden gaan vervolgens akkoord met de benoeming van beide heren.  
 

6.    De begroting voor 2022. 

De penningmeester presenteert en licht de begroting voor 2022 toe. Hij presenteert een 
sluitende begroting. Hij wijst o.a. op de posten voor Markt onder de Linden. Die zien er 
anders uit dan voorgaande jaren, omdat de beveiligingseisen en daarmee de kosten 
substantieel hoger zijn. Voor het verkrijgen van een vergunning is momenteel een 
professioneel beveiligingsplan vereist. 
Mevr. Zoetmulder spreekt haar verbazing uit dat de vereniging opdraait voor deze kosten. 
Markt onder de Linden is inmiddels zo’n belangrijk visitekaartje voor Noordwijk dat 
bekostiging door de gemeente op zijn plaats zou zijn. De voorzitter kan melden dat hij 
hierover inmiddels al in gesprek is met de gemeente nadat hij er op werd geattendeerd dat 
voor andere evenementen subsidie is verleend voor de beveiligingskosten.  

 
7.    Vooruitblik activiteiten commissies in 2022 

De voorzitter is blij dat hij kan melden dat alle activiteiten weer van start gaan in de 
komende maanden. Alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers en als 
vereniging mogen we trots zijn op zoveel vrijwillige betrokkenheid en inzet.  
De Torenklimcommissie start op 16 april en zal t/m 24 september en op aanvraag 
bezichtigingen van de toren van de Oude Jeroenskerk organiseren .  
De Markt onder de Linden zal op 11 en 12 juni plaats vinden.  
De Historische Rondwandelingen door de oude dorpskern zullen starten op 14 juni en 
worden elke dinsdagavond t/m 16 augustus gehouden.  
Rondwandelingen op Landgoed Calorama zijn mogelijk op 7, 14, 12 en 28  juni..  
Onze voorjaarslezing wordt gehouden op 5 mei door Koen Marijt. Het thema is Noordwijk: 
oorlog, bezetting en vrijheid. De najaarslezing is op 11 november.  
Op 11 december vindt de Muzikale Kerstwandeling plaats en op 16 en/of 17 december de 
Kinderkerstwandeling. 
Eén van de aanwezigen stelt voor om de burgemeester en ambtenaren die de oude 
dorpskern nog niet kennen een historische rondleiding aan te bieden. Het bestuur bedankt 
voor deze goede suggestie. 
De volledige evenementenkalender is te vinden op www.deoudedorpskernnoordwijk.nl/ 

8.    Bestuursvoorstellen  

Voorstel préambule: 
Vicevoorzitter Frans Bruinzeel vraagt, na een korte toelichting, goedkeuring voor de 
‘Préambule over commissies binnen de vereniging’. De préambule is door het bestuur 
opgesteld om richtlijnen te geven aan bestaande en nieuw op te richten commissies. De 
goedkeuring wordt unaniem gegeven. 
Voorstel aanpassing organisatiestructuur: 
De vicevoorzitter vraagt tevens goedkeuring voor de aangepaste organisatiestructuur van 
het bestuur door het opnemen van een zevende positie in het bestuur. Ook deze 
goedkeuring wordt unaniem gegeven.  
Plan voor meer eenheid in vormgeving lantaarnpalen:  
De vicevoorzitter presenteert het plan van het bestuur om in goed overleg met de gemeente 
meer eenheid in de  vormgeving van de lantaarnpalen aan de Voorstraat en het Lindenplein 
aan te brengen. Mogelijk is dat alleen te bereiken als de vereniging daar financieel in 
bijdraagt, maar daar is op dit moment nog niets over te zeggen, omdat het overleg met de 
gemeente pas in het 2e kwartaal zal worden gevoerd. Op dit voorstel wordt door meerdere 
aanwezigen kritisch gereageerd: 
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- Enkele leden zijn van mening dat bewoners niet zelf zouden moeten betalen voor 

lantaarnpalen 

- Dhr. de Vreede noemt de geschetste gang van zaken het zoveelste voorbeeld van gebrek 

aan samenwerking door de gemeente met onze vereniging  

- Dhr. van Bers pleit voor grondig onderzoek bij andere dorpen/steden met een 

beschermd dorpsgezicht. Hij verwacht dat er voldoende voorbeelden zijn waar het 

bestuur en de gemeente van kunnen leren zodat onze oude dorpskern mooier en 

evenwichtiger verlicht zal kunnen worden 

- Mevr. Cassee brengt het rapport ’25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’ onder de aandacht. 

Dit rapport zou een goed aangrijpingspunt kunnen zijn om ons plan onder de aandacht 

van de gemeente te krijgen.  

 
9.    Besluitvorming binnen de vereniging. 

De vicevoorzitter licht toe dat In het afgelopen jaar, bij de instelling van de commissie 
Leefbaarheid, is gebleken dat de statuten van de vereniging geen bepalingen bevatten die 
gaan over de werkwijze en besluitvorming van het bestuur. Tot nu toe handelt het bestuur in 
de geest van de statuten en legt daarover in de ALV verantwoording af.  
Dhr. van Bers heeft al eerder kritische opmerkingen over deze handelswijze van het bestuur 
gemaakt en hij heeft voor deze ALV het woord gevraagd. Dhr. van Bers is van mening dat 
leden vooraf meer inbreng moeten hebben in het vaststellen van standpunten t.a.v. 
ruimtelijke ordening en erfgoed kwesties naar de gemeente. Hij noemt een aantal 
voorbeelden waarin naar zijn mening te eigenstandig is gehandeld door het bestuur. 
Mevr. Zoetmulder reageert op dhr. van Bers met de opmerking dat het in een vereniging als 
de onze vooral een kwestie van vertrouwen is, vertrouwen in de handelswijze van het 
bestuur. Het is ondoenlijk om voor ieder standpunt vooraf de mening van de leden te 
vragen. Bovendien verschillen leden onderling van mening. Zij is echter wel van mening dat 
het bestuur vaker zou kunnen enquêteren onder de leden.  
Na enige discussie met enkele aanwezigen en dhr. van Bers blijkt het vertrouwen in de 
besluitvorming door het bestuur te overheersen, maar worden wel enkele 
verbetersuggesties meegegeven:  
- Bij de begroting ook een inhoudelijk jaar(beleids)plan schrijven 

- Vaker (digitale) ledenpeilingen organiseren 

- Vaker voorstellen voorleggen aan de ALV 

De voorzitter neemt deze suggesties mee naar een volgend overleg binnen het bestuur en 

zegt daar later bij de leden op terug te zullen komen. 
 

10. Gelukkig leven in Noordwijk  

Na een korte pauze geeft de voorzitter het woord aan Arjan Kersten, beleidsadviseur 
Sociaal Domein Gemeente Noordwijk. Dhr. Kersten geeft een interessante 
presentatie over ‘Gelukkig leven in Noordwijk’. Dit is de titel van de vorig jaar door 
de gemeenteraad omarmde beleidsnota c.q. visiedocument Sociaal Beleid over de 
gewenste sociale samenhang en fijne leefomgeving in onze gemeente. 

 
11. Rondvraag en sluiting  

Er bleken geen onderwerpen te zijn voor de rondvraag. De voorzitter dankt de aanwezigen 
voor hun aanwezigheid en hun bijdrage en sluit de vergadering, waarna hij de aanwezigen 
uitnodigt voor een drankje.  
 
April 2022 
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