1/3
Ledenvergadering Vereniging Dorpsraad Het Vosje.
Datum: 15 mei 2019.
Tijd: 20.00 uur-22.15 uur.
Locatie: De Vlinder (feestzaal), Aardamseweg 75 te Ter Aar.

N
O
C

P
E
C

T

Aanwezigen: Bestuur (5), De heer Peter Vos (gemeente), van de Gebiedscoöperatie
Nieuwkoop de heer Hans van den Berg (communicatie en informatie), Cor ‘t Hooft
(projectcoördinator) en Piet Melzer ((penningmeester), 19 verenigingsleden (waarvan 2
familieleden), 2 niet-leden: totaal 30 personen.
M.k.a.: Marja de Wit-Roukes, Simone Vincent (gemeente Nieuwkoop), wethouder Wolters,
officieel 6 leden.
1. Opening. Jan heet iedereen welkom en speciaal onze gasten.
2. Vaststellen agenda. De voorgestelde agenda zal worden gevolgd.
3. Vaststellen aantal bestuursleden. Het voorstel om het bestuur uit 6 leden te laten
bestaan, wordt aangenomen.
4. Vaststellen verslag 23 mei 2018. Het verslag wordt goedgekeurd.
Wim Visser vraagt naar de vorderingen van de aanpassing van de Kerkweg. Deze
aanpassingen zijn in de maak bij de gemeente i.v.m. de komst van de Vomar en de
dorpsraad zal hiervan op de hoogte gesteld worden. Ook vraagt hij over de
toegankelijkheid van het IKC. Ook dat is nog in de maak en worden wij op de hoogte
gesteld. Beide onderwerpen hebben onze aandacht dus.
5. Vacatures/kandidaatstelling. Het voorstel voor (her)benoeming voor 3 jaar volgens
aftreedrooster wordt aangenomen:
1. Penningmeester: herbenoemen Thea Verzaal-Hogenboom tot ALV

2022;
2. vice-voorzitter: aftredend: Krijn Vis, benoeming vice-voorzitter
bestuurslid Lia Bogerd-Epskamp tot ALV 2021;
3. Toetredend tot het bestuur als bestuurslid Rosalinde Bekking-Valentijn
tot ALV 2022.
Krijn wordt bedankt voor zijn inzet (o.a. Argonnepark). Het bestuur vindt
het jammer dat Korteraar nu niet meer is vertegenwoordigd. Krijn krijgt
eieren van Jan en een boerenkaasje. Rosalinde wordt verwelkomd. Zij
is al jaren bezig met het Argonnepark.
6. Financiën.
1. De jaarrekening 2018 is uitgedeeld en wordt goedgekeurd door de

vergadering nadat de kascommissie positief is. De jaarrekening wordt
ondertekend door het bestuur (Marja op een later tijdstip).
2. Contributie: De contributie blijft € 5/ jaar/ huishouden.
3. Instellen kascommissie: De ingestelde kascommissie, Wim Visser voor
Jaap Zevenhoven (overleden) en Marcel Loos, heeft de stukken
gecontroleerd en spreekt de voorkeur uit dat de volgende keer het
voorafgaande jaar ook in het overzicht wordt vermeld. Marcel Loos blijft
in de kascommissie en Heidi Snoek zal toetreden voor het komende
jaar.
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7. Jaarverslag. De ge-e-mailde lijst van bezochte bijeenkomsten en

vergaderingen staan ook opgenomen op de dia van de beamer. Wim Visser
vraagt nog naar een krantenartikel in het AD dat De Vlinder niet gesloopt zou
worden en hoe het staat met de invulling/wijziging van de winkels. De Vlinder
wordt gesloopt en de gemeente Nieuwkoop moet vanwege de nieuwe
Omgevingswet een “Omgevingsvisie Nieuwkoop” opstellen, waarbij de
dorpsraden betrokken zijn. Hierbij komt dus ook het dorpscentrum van Ter Aar
aan de orde.
8. Vaststellen Privacyreglement. De leden gaan akkoord met het per e-mail
toegestuurde Privacyreglement, het wordt vastgesteld en ondertekend door de
voorzitter en secretaris.

20.26-20.50 Pauze:
9. Postcoderoos: Jan geeft eerst nog aan dat 6 leden met kennisgeving afwezig
waren, heet nieuwe leden en niet-leden en de mensen van de Gebiedscoöperatie
Nieuwkoop nogmaals welkom.
Hans van den Berg (communicatie en informatie) geeft eerst een overzicht
van het doel (=verduurzaming van Nieuwkoop, geen winstdoelstelling,
onbetaald bestuur) en dat de coöperatie vorig jaar is opgericht. Cor ‘t Hooft
(projectcoördinator) vertelt hoe de Postcoderoos-regeling werkt (zie de per email toegestuurde flyer). Het grootste voordeel naast verduurzaming is de
garantie van teruggave van de energiebelasting de komende 15 jaar. De inleg
is vrijgesteld van BTW. De energieleverancier Greenchoice is als eerste in
zee gegaan met de coöperatie, ook omdat zij direct enthousiast waren en
goede afspraken kon geven. Verschillende vragen van de aanwezigen worden
beantwoord. Het inschrijfformulier kan ook per internet worden ingevuld, staat
ook op de website www.gcnieuwkoop.nl .
Als er geen vragen meer zijn, de vraag van de heer Wijfje staat onder de
“rondvraag” bedankt de voorzitter Jan, Hans van den Berg en Cor ‘t Hooft. Zij
krijgen ook eieren en een boerenkaasje.
10. Rondvraag.
◦ Thijs Wijfje wil nog steeds graag een kunstwerk in Korteraar en vraagt of De
Dorpsraad hier achter staat. De Dorpsraad kan hier zeker achter staan, maar de
heer Wijfje moet zelf een uitgewerkt plan indienen bij de gemeente.
◦ Wim Visser hoorde van Sjoerd Dijkstra (gemeente Nieuwkoop) dat het goed zou
zijn als dorpsraden zelf een potje/budget zouden hebben om “kleine” uitgaven te
doen. In dit geval voor het pad naar het gemaal in Korteraar, waar de gemeente
zelf geëist heeft dat er een bruggetje zou komen over de Ringsloot. Wim kan ook
een beroep op https://www.nieuwkoop.nl/home/goed-idee-voor-uw-dorp_45149/
Het is inmiddels opgelost.
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◦ Wim zou ook graag een stembureau terug hebben in Korteraar. Dit wordt
meegenomen door de werkgroep MO.
◦ Wim wil graag ook een oplossing voor de bussen bij het Dorpshuis. Hier zal
aandacht voor zijn bij de herinrichting van de Kerkweg door de werkgroep V&M.
◦ Laura Dobbe (werkgroep NRM) wijst op de “post-it”-blokjes op de tafels waar
vragen en/of ideeën op geschreven kunnen worden over duurzaamheid.
◦ Anita Schrama wil graag aandacht van de Dorpsraad bij de verduurzaming van de
prinsessenwijk (Margrietstraat). Als zij een uitnodiging krijgt voor een info-avond
kan zij deze uitnodiging doorsturen naar het secretariaat, zodat de Dorpsraad
hierbij aanwezig kan zijn en de verduurzaming kan steunen.
22.15 uur
11. Sluiting. Jan bedankt iedereen en sluit de vergadering.
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