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NOTULEN JAAR- EN OPRICHTINGSVERGADERING “RONDOM DE PLASSEN”
Datum en tijd: woensdag 29 februari 2012 om 20.00 uur
Plaats
: Parola, Langeraarseweg te Langeraar
Notulist

: Rob Barbiers (secretaris)

Aanwezig: Het oprichtingsbestuur bestaande uit Ruud Jansen (voorzitter), Rob Barbiers
(secretaris), Karin Zoet (penningmeester), Cor Heemskerk (vicevoorzitter), Harry Otto
(algemeen lid).
Leden aanwezig: A.J. Berg; J.H. v.d. Bos; J.H.M. Bosland; C. Dam; L.Driehuis; J. Droogh;
A. Fransen; P.C.M. den Haan; J. Hardenberg; C. Heemskerk (Langeraar); H. Helling; D.
Hijdra; A.J.N. Hijdra; H.W.P. Hofman; J.W.S. Hoogervorst; W. Hoogervorst; G.C. van den
Hoorn; H.P. van den Hoorn; M. van den Hoorn (Papenveer); M. van den Hoorn (Langeraar);
R. van der Jagt; Chr. Jong-van der Sman; W. van Kints; Th. van Klink; A. Koops; R.J.H.M.
Kroon; A.M. Lammers; M. Morelisse; K. Niesten-Pieterse; J. Pieterse; M.J.M. Pieterse; C.
van Rijn; K. Robertz; L.C. Sassen; S. Slof; G.J. Snabel; R. Spaans; E. Spekman; R. Spelt; N.
Thomas; W. van Tol; G. Versluis; J. Voorn; I. van Weeren; J. Wildenburg.
1. Opening
Om 20.05 uur opent Ruud Jansen deze jaar- en oprichtingsvergadering en heet de
aanwezigen welkom. Hij legt kort uit wat het doel is van deze vergadering en de te volgen
procedure bij het stemmen over voorstellen en/of personen. Ook wordt de agenda van
deze vergadering kort doorgenomen. Daarna stellen de leden van het oprichtingsbestuur
zich voor.
2. Verantwoording door het oprichtingsbestuur
Op 24 augustus 2012 is bij notaris J.Kroes de oprichtingsakte van de vereniging
gepasseerd. Het huidige bestuur heeft voor de oprichting zorg gedragen; thans dient er een
bestuur te worden gekozen (zie punt 5 van de agenda). Er is op diverse wijze aan
ledenwerving gedaan, o.a. door een mailing en met een stand op de braderie. Verder is er
een boekhoud/administratief pakket aangeschaft. Publiciteit is gezocht door middel van
onder andere interviews met AD-Groene Hart en Leidsch Dagblad. Er is door Leon Zoet
voor de vereniging een website gemaakt, Leon wordt hiervoor heel hartelijk bedankt en
ontvangt uit handen van Ruud Jansen en als blijk van waardering een boeket bloemen.
Verder wil het oprichtingsbestuur nog vermelden dat de samenwerking met de gemeente
Nieuwkoop en met name met Simone Vincent (coördinator dorpsgericht werken) en Piet
Melzer (wethouder) goed en constructief is geweest.
3. Statuten
De statuten staan gepubliceerd op de website. Ruud stipt een aantal belangrijke punten aan
nl:
de vereniging is politiek en financieel onafhankelijk
doel van de vereniging staat omschreven in artikel 2 van de statuten
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het eerder opgestelde dorpsplan Langeraar en Papenveer is en blijft leidend
wat wordt er verstaan onder leden (artikel 4.2)
wat wordt er verstaan onder donateurs en hun rol op een jaarvergadering(artikel 6)
de hoogte en wijze van innen van de contributie
de wijze waarop en wanneer een ledenvergadering dient te worden georganiseerd
de wijze waarop eventuele statutenwijzigingen kunnen plaats vinden
4. Huishoudelijk Reglement vaststellen
Het concept Huishoudelijk Reglement (HR) is nagestuurd. Ook nu stipt Ruud een aantal
belangrijke punten van het HR aan:
artikel 1.2, benoemd de huidige 4 werkgroepen. Deze werkgroepen zullen leidend
zijn.
artikel 5, van belang omdat het bestuur de kosten zo laag mogelijk wil houden.Thans
worden bijvoorbeeld de bestuursvergadering bij toerbeurt gehouden bij 1 van de
bestuursleden thuis. Er zijn hierdoor geen kosten voor bestuursvergaderingen
artikel 8: geeft aan op welke wijze eventuele wijzigingen van het HR tot stand kunnen
komen.
Na deze uitleg wordt het concept Huishoudelijk Reglement met algemene stemmen
goedgekeurd.
5. Bestuursverkiezing
Ruud verwijst kortheidshalve voor de procedure bij de bestuursverkiezing. Ten minste
moet het bestuur uit 3 personen met een maximum van 15. Het huidige oprichtingsbestuur
van 5 personen stelt zich verkiesbaar waarbij Ruud Jansen kandidaat staat voor de functie
van voorzitter. Er hebben zich geen (tegen)kandidaten gemeld. Schriftelijke stemming is
dan ook niet nodig.
De vergadering kiest met algemene stemmen de volgende bestuursleden: Ruud Jansen
(voorzitter), Karin Zoet, Cor Heemskerk, Harry Otto en Rob Barbiers. Na deze stemming
vraagt Ruud de vergadering mandaat om, indien noodzakelijk, tussentijds het aantal
bestuursleden te mogen verhogen naar 7. Rene Spaans vraagt waarom een eventuele
uitbreiding noodzakelijk is: Ruud antwoord dat het bestuurswerk meer tijd in beslag
neemt dan eerder ingeschat. Theo van Klink stelt vast dat deze eventuele extra
bestuursleden dan niet zijn gekozen door de ledenvergadering; formalisering dient dan
alsnog bij de eerstvolgende ledenvergadering te geschieden. Ruud geeft aan deze
zinswijze te delen.
6. Financiën (vaststellen contributie, vaststellen begroting, financiële verantwoording)
Het bestuur stelt voor de contributie vast te stellen op Euro 10,00 per lid per jaar;
contributieverplichting start op1 januari 2012. Thans hebben zich 134 leden aangemeld en
daarnaast 4 donateurs. Inkomsten uit contributies + donaties bedraagt voor 2012
Euro 1380,00.
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Daarnaast ontvangt de vereniging van de gemeente Nieuwkoop een jaarlijkse subsidie van
Euro 250,00. De totale inkomsten over 2012 komt dan op Euro 1630,00.
Christa van der Sman vraagt of de subsidie van de gemeente niet aan de lage kant is. Ruud
Jansen wijst erop dat het bestuur veel belang hecht aan het financieel en politiek
onafhankelijk zijn. Het opstellen van een begroting voor 2012 is erg moeilijk omdat het
bestuur nog niet kan inschatten welke kosten gemaakt gaan worden.
Er zijn een aantal (vaste) kostenposten te benoemen zoals :
Kosten voor ledenvergadering(en)
Vergaderkosten voor bestuur en werkgroepen (zullen tot een uiterste worden beperkt)
Start en onderhoud van website
Communicatiekosten
Onderhoud bloembakken aan lantaarnpalen
Verder stelt het bestuur ook voor om de financiële verslaglegging over de periode 24
augustus 2011 tot 1 januari 2012 gelijktijdig te laten plaatsvinden gelijk met de
verslaglegging over het verenigingsjaar 2012.
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met het voorstel van het bestuur
over de hoogte van de contributie voor 2012, ook gaat de vergadering akkoord met de
financiële zienswijze van het bestuur en de uitwerking daarvan.
7. Verkiezing Kascommissie
Rianne Spelt en Jan. v.d. Bos stellen zich beschikbaar voor de kascommissie en worden
bij hand opsteken gekozen.
8. Werkgroepen:onderwerpen en kort mondeling verslag over afgelopen periode
Het bestuur is van mening dat de 4 werkgroepen “in the lead” zijn met als uitgangspunt
het dorpsplan van Langeraar en Papenveer. Het bestuur schept het kader waar binnen de
werkgroepen actief kunnen zijn, het bestuur kan en mag adviseren en faciliteren. In elk
van de 4 werkgroepen is een bestuurslid actief zodat contact tussen werkgroepen en
bestuur is gewaarborgd. Elke werkgroep heeft zijn eigen e-mailadres, deze adressen zijn te
terug te vinden op de website. Ook de e-mailadressen van het bestuur en het secretariaat
zijn terug te vinden op de website.
Namens werkgroep Ruimtelijke Ordening , Wonen en Winkels (ROWW) doet Harry Otto
kort verslag: De werkgroep reageerde op de actuele bouwprojecten in Langeraar waarbij
ook de inrichting van de sport en recreatiezone uitgelegd werd. In de bouwplannen van de
gemeente ontbreken vooralsnog “sociale huurwoningen”, ROWW gaat zich sterk maken
om deze toch in de plannen op te laten nemen. Daarnaast wordt de enquête toegelicht
betreffende de plaats van de marktkramen. De werkgroep maakt zich grote zorgen over de
afname van het winkelbestand, de vergadering deelt deze zorgen. In samenwerking met de
werkgroep Verkeer en Veiligheid (V&V) houdt de werkgroep zich bezig met de
herinrichten van de Langeraarseweg en de noodzaak tot aanleg van een (tijdelijke)
bouw/ontsluitingsweg onder andere ten behoeve van Langeraar Oost.
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Namens werkgroep Verkeer en Veiligheid (V&V) doet Cor Heemskerk kort verslag: hij
refereert aan het (zout)strooibeleid van de gemeente en de knelpunten daarbij. De
vergadering meent dat het strooibeleid is verbeterd maar laat het strooien op woonerven
nog te wensen over. Ook vraagt de werkgroep aandacht bij de gemeente en/of provincie
voor onveilige verkeerspunten / situaties. De stand van zaken rond het openbaar vervoer
heeft de volledige aandacht van de werkgroep en ook de slechte staat van de trottoirs aan
de Langeraarseweg. Als laatste laat Cor weten dat uitbreiding van het aantal
werkgroepleden zeer welkom is.
Namens werkgroep Natuur,Recreatie en Water (NRW) doet Leo van Driel verslag : deze
werkgroep heeft zich opgedeeld in een aantal subwerkgroepen . Leo geeft kort uitleg
omtrent de waterkwaliteit van de Langeraarse Plassen en de acties die de werkgroep heeft
ondernomen om het Hoogheemraadschap er toe te zetten vervroegd invulling te geven aan
acties om de waterkwaliteit te verbeteren, de samenwerking met het Hoogheemraadschap
is goed te noemen . Verder zijn er een klein aantal hanging baskets inmiddels opgehangen
(met dank aan Oranje fonds en sponsors), er zijn nog 40 lantaarnpalen te gaan dus
……sponsors meldt u .
Namens werkgroep Jeugd ,Welzijn en Senioren (JWS) doet Karin Zoet verslag : Er komt
een enquête voor jeugd tot ca. 10 jaar te beginnen op de basisschool . De Schakel werkt
aan uitbreiding van het aanbod van workshops en de skatebaan komt in de buurt van De
Schakel . Voor de senioren is het goede nieuws dat Tafeltje Dekje , welwaar op een
andere leest geschoeid , wordt voortgezet en ook het project “Samen Eten” wordt op een
andere locatie voortgezet . Verder wijst de werkgroep op de activiteiten van KBO.
9. Spreker: Arie Koops(Directeur Sport van de KNSB en Langeraarder)
Arie legt op indrukwekkende en humorvolle wijze verbindingen tussen het bedrijven van
topsport en het functioneren van een dorpsraad.
10. Rondvraag
Wilbert van Tol maakt zich zorgen over de berichtgeving door gemeente Nieuwkoop over
de eventuele sluiting van De Schakel , de gemeente had eerst “Rondom de Plassen”
moeten inlichten. Het bestuur geeft aan dat de samenwerking tussen de gemeente
Nieuwkoop en de dorpsraden zal worden geformaliseerd door middel van een convenant;
ook de gemeente (haar wethouders, raadsleden, ambtenaren) moet nog leren om te gaan
met het fenomeen dorpsraad.
Jan v.d. Bos maakt het oprichtingsbestuur complimenten voor het werk dat verricht is in
het eerste halfjaar van het bestaan van “Rondom de Plassen”, de vergadering ondersteunt
deze complimenten met applaus.
11. Sluiting
Om 22.00 uur uur sluit Ruud Jansen, onder dankzegging aan de aanwezigen, de oprichting
en tevens eerste jaarvergadering van “Rondom de Plassen”.
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