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Aanwezig: Peter Bootsman (PB), Corrie van Breemen (CvB), Frans Engelander, (FE), Ben 

Haspels (BH), Marlène Hogervorst (MH), Willemijn van Klingeren (WvK), Piet Kwak 
(PK), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn Schouten (MS, vz), Marc van Staveren (MvanS, 
pm), Mart van Staveren (MvS), Han Warning (HW), Louise van Zandvoort (LvZ) 

Afwezig:  
Gast:  
Onderwerp: Agenda vergadering Algemeen Bestuur 
Plaats en tijd: Online 19.30 uur, dinsdag 30 maart 2021 

 

• 19.30 uur – Opening 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda 

 

• 19.40 uur – Mededelingen:  
 

• 19.45 uur – Correspondentie: 

 
Nr. Omschrijving Afmelding 

1 Bewoners 4x e-mail flexwonen 

2 Bewoner Bedankje bakken met tulpen 

3 Bewoner Bedankt uitzoeken aanpassing La Traviataplantsoen 

4 Bewoner Blij met onze inspanningen en wil meer doneren 

5 Bewoner Reactie en vragen n.a.v. Waeles (stankoverlast) 

6 Hero Town Roadshow Ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde trainingen, 
evenementen en challenges die bijdragen aan een sterke 
samenleving en biedt deze events gratis aan 

 

• 19.50 uur – Actielijst en vorige verslag: 
 

Datum 
verslag 

Omschrijving Actie Gereed 

29-01-19 Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen DB/AB 2021 

25-04-17 Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur AB 2021 

    

28-01-20 Nieuwe grondstortingen IJweg 1365 - Antwoord Paul en Rik ?? 2021-01 

    

 Vorig verslag:     

 

• 20.15 uur - Bestuurszaken: 

• Flexwonen 

• Commissies: nadenken over begroting 2020-2021 en 2021-2022 

• 65 jaar – wat willen/kunnen we doen? 

• Ideeën:  

▪ Paar vlaggen laten we op paar plekken wapperen (geen limiet 

aan aantal dagen)  ( kan ook op Harmonieplein, of we regelen 

vlaggenmast o.i.d. op sloopgebied om boel op te vrolijken met 

de grote gevel banner die een andere frame moet krijgen. 

▪ Frame kunnen we bij Remco vragen wat het kost. 

▪ Frame en vlaggen,  opknappen bakken, bloembakken kerst etc. 

zou ons "kado" aan de Vennepers kunnen zijn. 

▪ Vlag 80 *120 cm kost ongeveer 30-40 euro per stuk 

(nagevraagd bij Gertjan Copy partners) 

▪ Bij een evenement kunnen we ijscoman huren die kinderen 

gratis ijsje geeft (net zoals 60 jarig bestaan.) 
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▪ Misschien ook handig om soort begroting te maken, welke 

speelruimte hebben we? 

▪ cadeau voor DR leden zelf is uit eten of drankje afhankelijk van 

corona. 

▪ we stimuleren vlaggen voor de 65ste verjaardag van de DR, indien 

je nog geen Dorpsvlag heb, kan je die kopen bij Duwel Hubo, 

waarbij iedere koper daarbij gratis het boek Leven in Nieuw-

Vennep.nl ontvangt. (zolang de voorraad strekt etc.) 

• ‘Wensenlijstje’ voor politieke partijen  

• DR 2.0 

• Planuitwerking van project A4 Burgerveen-N14 op 23 maart – Marc heeft 

deze bijgewoond en zal er tijdens het AB wat meer over vertellen 

• Presentatie Webinar van 22 maart jl. en Gesprek iz Participatieve 

Democratie op 31 maart a.s. (20:00 - 22:00) – Han en Peter hebben deze 

bijgewoond en zullen er tijdens het AB wat meer over vertellen 

• Input dorpsraad voor Accommodatieplan Nieuw-Vennep Centrum – zie 

bijlage 

 

• 20.45 uur – Pauze 

 

• 21.00 uur – Financiën 

 

• 21.10 uur – Commissies: 

• JVC  

• Groen en Grijs 

• Waeles 

• Energietransitie  

• Dierenvreugd 

• Harmoniekoepel 

• Dorpscafé  
 

• 21.30 uur – Publiciteit: 
 

• 21.45 uur – Rondvraag 

 

• 22.00 uur - Sluiting  

https://www.onlinehaarlemmermeer.nl/bis/Raadsplein_2020_inc_stukken/Raadsplein_4_juni_2020/Agenda_en_stukken/Raadssessies/Vastgoed/Integraal_Accommodatieplan_2020/

