Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Voor een betere woon- en leefomgeving
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Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 06-53777980
E: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl

Peter Bootsman (PBm), Frans Engelander (FE), Ben Haspels (BH), Jan Kiel (JK, secr), Marcel Klein
(MK, vz), Willemijn van Klingeren (WvK), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn Schouten (MS, pm), Mart
van Staveren MvS), Louise van Zandvoort (LvZ).
Corry van Breemen (CvB), Piet Kwak (PK).
Dick Blom (CDA)
Verslag vergadering algemeen bestuur 26 maart 2019

Opening
Na een hartelijk welkomstwoord open voorzitter Marcel Klein de vergadering om 19.35 uur.
Mededelingen
Geen.
Correspondentie
Zie postlijst van 20 maart 2019
Verslag/actielijst vergadering algemeen bestuur van 26 februari 2019
Verslag – Na een tekstuele correctie onder punt 9 wordt het verslag goedgekeurd.
Actielijst – De punten 1 en 2 zijn afgehandeld. Punt 4 afgehandeld, maar ontwikkelingen blijven monitoren.
Pauze
Financiën
a. Goedkeuring financieel jaarverslag 2018 – De kascommissie (LvZ en MvS) heeft de jaarrekening
gecontroleerd en goedgekeurd. Het advies de penningmeester decharge over het boekjaar 2018 te
verlenen wordt aangenomen.
b. Aanvragen subsidies (participatie en activiteiten) 2019 – Penningmeester MS zal de aanvragen in
samenspraak met voormalige penningmeester Truus Klerk afhandelen
c. Begroting 2020 – Idem 6.a
Commissies en Wijkraden
a. Commissie JVC – Er zijn geen vragen n.a.v. het verslag van 6 maart jl. De jeugdoverlast wordt door alle
handhavende partijen zo goed mogelijk tegengegaan. Ook de antwoorden van B&W op de vragen van
Forza! over dit onderwerp zijn duidelijk en tot op dit moment afdoende.
Het gebiedsmanagement heeft een afvaardiging van de dorpsraad uitgenodigd om 2 april aan te sluiten
bij hun regulier jeugdoverleg, onderwerp jeugdoverlast.
 Koepelcommissie – de voorbereidingen voor de activiteiten Bevrijdingsfeest, Full Colour Festival,
Burendag/kofferbakmarkt en Kerstmarkt verlopen naar wens. Ook het Thaise Wat Som festival
belooft een groots spectaculair evenement te worden.
b. Commissie Groen en Grijs – Ook hier geen vragen n.a.v. het verslag van 4 maart 2019. LvZ geeft aan
dat het winnen van € 3.000 voor de social sofa niet kostendekkend is. Via crowdfunding, waarvoor ze
een workshop zal gaan volgen, zal er nog zeker € 2.000 opgehaald moeten worden voor bijkomende
kosten ontwerp/transport. Tevens wordt naar een goede locatie gezocht om de bank met mozaïekstukjes
te kunnen decoreren.
De commissie is aan het experimenteren met het programma Trello, een online content
beheerprogramma. Afgesproken wordt dat de commissie na 6 maanden haar bevindingen zal delen,
waarna besloten zal worden of het voor de dorpsraad bruikbaar zal zijn.
c. Commissie Dierenvreugd – De commissie is vorige week bijeen geweest, verslag volgt. Nadere
kennismaking met een vertegenwoordigster van Ons Tweede Thuis werkte voor beide partijen
verhelderend en vormt een goede basis om voorliggende onduidelijkheden te kunnen oplossen.
Publiciteit
NL Schoon, bevrijdingsfeest, Dierenvreugd Pasen, stemmers Social Sofa bedanken,
Rondvraag
WvK – In samenspraak met de beheerder van het wijkgebouw Linquenda zal een activiteitengroep worden
opgericht om het gebruik van het gebouw onder wijkbewoners te bevorderen. Inbrengen in het gebiedsoverleg.
JK – Opvallend veel professionele /vrijwilligersorganisaties die in Nieuw-Vennep lunches o.i.d. organiseren.
Het aantal deelnemers aan deze activiteiten per locatie is door de veelheid ervan niet altijd bevredigend.
Samenwerking/concentratie zou een onderzoek waard zijn om kosten/subsidies te drukken en bevordering
bredere gezelligheid.
Besloten vergadering
2e Brainstormsessie Dorpsraad 2.0
Ook deze 2e sessie levert genoeg ideeën voor de rol van de dorpsraad als overlegorgaan. De resultaten zullen
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worden vervat in het Overzicht Aandachtsgebieden Dorpsraad 2.0 en verder worden uitgediept in de vergadering
van april.
Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.
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Actielijst d.d. 26-03-2019
Omschrijving

Informatieve rondleiding Maatvast her-planning
Veelheid aan lunches o.i.d. agenderen gebiedsoverleg Nieuw-Vennep
Werving secretaris en externe voor afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond opheffing wijkraden Linquenda en Getsewoud
blijven volgen. Linquenda formeel 1 mei stop volgens MT; Getsewoud
MT en MK > Getsewoud
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.

Actie

Gereed

MK/AB
MK/JK
AB
DB/AB

2019-04
2019-05
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2019-12

AB

2019-12

