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Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Voor een betere woon- en leefomgeving

Aanwezig :
Afwezig

:

Gasten
:
Onderwerp :
Plaats/tijd :

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Peter Bootsman (PBm), Corrie van Breemen (CvB), Ben Haspels (BH), Jan Kiel (JK, secr), Truus Klerk (TK,
pm), Marcel Klein (MK, vz), Willemijn van Klingeren (WvK), Piet Kwak (PK), Lyda Rodenhuis (LR), Mart van
Staveren MvS), Louise van Zandvoort (LvZ).
Monique Beelt (MB), Joop van der Burg (JvdB), Frans Engelander (FE), Krijn Goudzwaard (KG), Peter van Kinkel
(verhinderd)
Eric van Haeringen
Verslag vergadering algemeen bestuur 11 december 2019
Restaurant Lotus/18.00 uur

Verzamelen bij de kerstboom om de lichten te ontsteken
Om 17.30 uur werd de verlichting in de vaste kerstboom, kruising Hoofdvaart Oostzijde –Venneperweg, ontstoken.
Inloop Chinees Restaurant Lotus
Voor- en na de vergadering werd het jaar afgesloten met een gezellig samenzijn.
Opening
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering om 18.30 uur
Mededelingen
Met twee kandidaten voor de vacature penningmeester gesproken. De verwachting is dat er eind deze week in de vacature
kan worden voorzien.
Correspondentie
Ontvangen
Verstuurd
Verslag en actielijst vergadering algemeen bestuur 27 november 2018
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld en de punten 1, 6 en 8 van de actielijst zijn afgehandeld.
Bestuurszaken
a. Vergaderlocatie 2019 – Op grond van prijs- en kwaliteitsvergelijking met andere locaties heeft het Dagelijks Bestuur
gekozen voor Het Trefpunt als vergaderlocatie.
b. Terugblik 2018 en vooruitblik 2019 – 2018 was volgens de voorzitter een tamelijk turbulent jaar. Bestuurlijke
wisselingen, invulling van vacatures, Park 21, Van Haeringenplantsoen, Schiphol, DorpsraadCafé, activiteiten
Koepelcommissie en commissie Dierenvreugd, Nieuwe Kom, vernieuwing website en nieuwsbrief en, recent, de
bouwplannen voor Nieuw-Vennep West. Onderwerpen die veel tijdsbeslag voor de diverse bestuursleden betekenden.
Door de nadrukkelijke aanwezigheid bij al deze onderwerpen is tevens de bekendheid van de Dorpsraad sterk
verbeterd.
In 2019 zullen wederom alle zeilen bijgezet moeten worden om de vereiste aandacht aan de veelheid van
onderwerpen te kunnen blijven geven. Uitbreiding van het aantal bestuursleden is daarbij zeker noodzakelijk.
Alle bestuursleden worden bedankt voor hun enthousiaste en professionele inzet op de specifieke onderwerpen.
c. Afscheid penningmeester – Truus Klerk heeft gedurende 12 jaar, waarvan de laatste 4 jaar als penningmeester, in
diverse functies deel uitgemaakt van de Dorpsraad. Node zal haar professionaliteit op bestuurlijke, financiële en
tekstuele gebieden worden gemist. Namens het bestuur bedankt de voorzitter haar dan ook voor haar jarenlange
bijdragen aan het werk van de Dorpsraad.
Rondvraag
Geen
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wenst de voorzitter allen nog een prettige voortzetting van de avonden sluit de vergadering
om 19.00 uur.

Actielijst d.d. 11-12-2018

1.

Datum
verslag

Verslag
item

25-9-18

11

Omschrijving

Actie

Gereed

Aanvraag Fruittuinen nabij Veldenwijk ter hoogte van IJweg via
SocialSofa ingediend t.b.v. leefbaarheid buurt en sociale
verbondenheid tussen bewoners; toekenning afhankelijk nominatie en
stemming inwoners.

LvZ

2019-01
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2.

30-10-18

6.d.

3.

27-03-18

4.
5.
6.

26-06-18
27-03-18
30-10-18

9.a
7.i
3.

7.

25-04-17

11.

Gesprek met aftredende bestuur wijkraad Linquenda over opheffing
wijkraad
Dorpsraad 2.0: MK in gesprek met jongerenwerkers en
gebiedsmanagement om jeugd/jeugdgemeenteraadsleden te betrekken
bij werk dorpsraad. MB wil hierbij graag betrokken worden.
Informatieve rondleiding Maatvast
Werving secretaris en externe voor afvaardiging ORS
Video-impressie voor LINV m.b.v. Beijer Communicatie; deelname
geïnteresseerden in werkgroep.
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.
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