NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)
Plaats
Datum
Beoogde aanvangstijd
Beoogde eindtijd

: DPO-gebouw.
: Dinsdag 16 april 2019.
: 20.00 uur.
: 21.30 uur.

Aanwezigen: mevr. M. Plug, dhr. F.W.C. Roelandse, dhr. M.H. Plug, dhr. B. Zonneveld,
mevr. C. Robbers, dhr. M. Ohlenschlager, mevr. V.R. de Ridder, mevr. C. van Os – van Duin,
dhr. A. G. Caspers, mevr. T. Hermans, mevr. P. van Werkhoven, dhr. F. van Werkhoven,
mevr. M. Bogaards, dhr. R. Groen, mevr. A. Tiehuis, mevr. M. Caspers (16 personen)
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter.
20.05 uur: Guus Caspers heet iedereen van harte welkom en zegt dat de opkomst helaas
teleurstellend is. Wellicht is er minder opkomst door de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus.
2. Binnengekomen stukken en mededelingen.
Barbecue 13 juli
Op zaterdag 13 juli vindt de 2-jaarlijke Barbecue plaats. De aanvangstijd is 16.00 uur en we
verwachten dat het festijn om 22.00 uur, of eerder, afgelopen zal zijn. Er zal in de
eerstvolgende (en laatste) Duinparker nogmaals aangegeven worden op welke wijze men kan
inschrijven en betalen. Dit zal ook op Facebook worden vermeld.
Opknappen ruimte DPO-gebouw
Onze ruimte in het DPO-gebouw is opgeknapt en gefinancierd met een gift van Fonds 1818.
De wanden zijn geschilderd, er is nieuwe vloerbedekking gelegd en er is een nieuwe kapstok
en stellingkast geplaatst. Dhr. Caspers bedankt alle bestuursleden, vrijwilligers en leden die
hier aan meegewerkt hebben.
3. Notulen jaarvergadering 19-03-2018.
Er zijn geen inhoudelijke of tekstuele opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
4. Bespreking financiën en uitslag kascommissie.
De leden van de kascommissie, mevr. J.W. Wehkamp en dhr. L. Steenvoorden, zijn afwezig.
Guus Caspers leest een door de kascommissie ondertekende verklaring voor. De kascommissie
heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en de penningmeester wordt decharge verleend.
Balans, verlies- en winstrekening 2018 en begroting 2019.
De vergadering heeft geen commentaar. De voorgelegde documenten zijn goedgekeurd.
Benoeming kascommissie 2019.
Mevr. J.W. Wehkamp blijft aan. Dhr. R. Groen is bereid gevonden om de 2e plek in te nemen.
5. Bestuursverkiezing.
Dhr. Freek Roelandse en mevr. Thea de Ridder zijn aftredend en herkiesbaar. Dhr. Guus
Caspers is aftredend en niet herkiesbaar. Dhr. Max Ohlenschlager heeft aangegeven toe te
willen treden toe tot het bestuur. Het voorstel van het bestuur is dat Freek Roelandse voorzitter
wordt en Max Ohlenschlager de functie van secretaris op zich neemt. Corrie van Os blijft
penningmeester. Tegenkandidaten konden zich tot uiterlijk één week voor de vergadering
schriftelijk aanmelden bij de huidige secretaris. Er hebben zich echter geen kandidaten
gemeld. De vergadering is akkoord met de voorgestelde bestuurswijziging. Freek zal de
wijzigingen bij de Kamer van Koophandel in orde maken.
Dhr. Ohlenschlager wordt onder luid applaus welkom geheten als secretaris. Hij is geboren en
getogen in Noordwijk en woont in de Hendrik Vinkhof. Max heeft ideeën voor verjonging en
nieuwe activiteiten en hoopt meer vrijwilligers te binden. Ook zal Max een website opzetten.
Beslissingen
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Dhr. Guus Caspers zegt dat met deze kleine opkomst geen beslissingen genomen kunnen
worden. Dhr. Roelandse zegt dat dit niet is verwoord in de statuten van de vereniging. Een
meerderheid van de aanwezigen op de vergadering beslist. De agenda van de algemene leden
vergadering is tijdig aan alle leden bekend gemaakt. Er zijn verder schriftelijk geen
opmerkingen ontvangen.
Afscheid dhr. Guus Caspers
Dhr. Guus Caspers is meer dan 30 jaar voorzitter geweest van de oudste wijkvereniging van
Noordwijk en heeft de vereniging menigmaal door roerige tijden geloodst. Het is niet altijd
gemakkelijk geweest, maar Guus zegt dat hij het altijd met veel plezier gedaan heeft. De
vergadering bedankt Guus Caspers onder luid applaus voor deze vele jaren vrijwilligerswerk.
Nu is echter het moment van afscheid. Guus krijgt uit handen van de nieuwe voorzitter een
oorkonde en is benoemd als 1e erelid van de vereniging. Dhr. Caspers krijgt ook een fles
whiskey en houdt nog een diner met het bestuur tegoed.
6

Naamsverandering Wijkvereniging.
Voorstel van het bestuur is om de naam van de wijkvereniging te veranderen in
“Wijkvereniging Noord Noortuk”, omdat de vereniging inmiddels meer is dan de wijk
Duinpark alleen. Vrijwel het hele gebied ten noorden van de Quarles van Uffordstraat behoort
tot het grondgebied van de vereniging. Inmiddels zijn er ca. 70 leden die buiten Duinpark
wonen. Kanttekening: De naam “Noord Noortuk” zal gebruikt worden in de communicatie
naar leden en de gemeente, maar is onofficieel. Als we het wettelijk willen veranderen, dan
moeten we naar de notaris en dit kost ca. € 750,--. Voorlopig hebben wij dit er niet voor over.
Misschien dat de gemeente ons financieel kan tegemoetkomen. Op communicatie zal daarom
steeds, onder de nieuwe naam, vermeld worden dat de naam statutair “Wijkvereniging
Duinpark” is. De vergadering stemt hier mee in.

7

Contact met leden en belangstellenden.
Max Ohlenschlager zal een website bouwen. Het bestuur stelt voor dat het wijkblad wordt
vervangen door een nieuwsbrief. Andere wijkverenigingen in Noordwijk, behalve de
Grashoek, hebben niets of alleen een website met nieuwsbrief. Het maken van het wijkblad
kost veel tijd en moeite en wordt op dit moment erbij gedaan door de penningmeester, omdat
met het overlijden van de heer Bogaards een redacteur ontbreekt. Verder kost het drukken van
het wijkblad ons ongeveer € 1500,-- per jaar; geld dat wij liever aan activiteiten besteden.
De bedoeling van het bestuur is om informatie vooral te delen door middel van een digitale
nieuwsbrief en via een website. Max Ohlenschlager zal dit digitale deel verzorgen. In onze
wijk zijn echter veel ouderen zonder computer. Mensen die een nieuwsbrief echt op papier
willen kunnen die alsnog krijgen. Een nieuwsbrief is een dubbelzijdige A-4. Het wijkblad “De
Duinparker” zal nog 1x verschijnen. In dit laatste nummer zal aangegeven worden op welke
wijze men zich kan opgeven voor de papieren versie van de nieuwsbrief. Tevens zal vermeld
worden hoe men zich kan opgeven voor de BBQ van 13 juli en zal de planning van de
klaverjas- en bingo-avonden voor het nieuwe seizoen 2019/2020 opgenomen worden.
Er zijn natuurlijk ook nog de nieuwe mededelingenborden. In de borden kan de nieuwsbrief
op groot formaat opgehangen worden.

8. Actieve vrijwilligers gezocht voor nieuwe en bestaande activiteiten.
Denk aan: bardiensten op de klaverjas- en bingoavonden, de redactie van de Nieuwsbrief
en hulp bij zomerfeest, barbecue of jeugdactiviteiten. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij
één van de bestuursleden.
9. Rondvraag.
Tinie Hermans: de fiets/voetpaden vanuit Duinpark naar de Duinweg zijn smal en vies. Groen
van bewoners hangt over. Guus Caspers zegt dat de breedte van de paden kadastraal vast ligt.
Bewoners aan de paden zijn verplicht om hun hagen enz. kort te houden zodat de doorgang
vrij is. Als er klachten zijn, dat moet dit individueel bij de gemeente gemeld worden.
Freek Roelandse: Dit is echt geen taak voor de wijkvereniging. Wij kunnen niet als
politieagent optreden.
Carla Robbers: is er een mededelingenbord in de prinsessenbuurt/auteurswijk ? Ja, er staat een
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mededelingenbord in de tuin naast de ingang van basisschool Wakersduin. Margret Plug
houdt die bij. Martin Plug zal voor de mededelingenborden nieuwe roestvrijstalen slotjes
kopen, voorschieten en de rekening bij het bestuur declareren..
Annie Tiehuis: kunnen er weer van die mooie zomerbloemperkjes aangelegd worden? Corrie
van Os zegt dat deze toen aangelegd en onderhouden zijn door “Moedertje Groen” (Tessa
Yanover). Het is eigen initiatief en er moet toestemming voor zijn van de gemeente. Er is wel
bloemzaad te koop bij Tessa. Onderhoud en water geven wordt niet door de gemeente gedaan.
Margo Bogaards: wanneer wordt de groene long opgeknapt ? Guus Caspers: dit wordt
gefaseerd uitgevoerd. Bomen met oranje stip worden op termijn gekapt. Het werk staat
momenteel stil wegens het vogel broedseizoen. Afvalbakken zijn vol en wordt niet geleegd.
Advies is om de gemeente (nogmaals) te bellen.
Margo Bogaards: ik doe nu al een tijd “lief en leed”. Margo vraagt zich af of ze met Thea de
Ridder kan gaan samenwerken. Thea en Margo zullen samen de verdeling bespreken.
Ben Zonneveld: Er zijn bij mij bollen uit de tuin getrokken. Guus Caspers: dit is vandalisme
en moet gemeld worden bij de politie. Het is geen taak voor de wijkvereniging.
10. Gratis loterij.
Iedereen die naar de vergadering kwam heeft een gratis lot gekregen. Aan het einde van de
avond zijn twee goedgevulde boodschappentassen ter waarde van ca. € 30,-- verloot.
De boodschappentassen zijn gewonnen door Guus Caspers en Margo Bogaards.
11. Sluiting.

21.15 uur
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