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Uitnodiging
Voor het bijwonen van de ledenvergadering van de Belangvereniging Leefbaarheid Kinderdijk
Datum:
4 maart 2009
Tijdstip:
20.00 uur
Locatie:
partycentrum “De Klok”

Agenda
1. Opening en welkom
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2008
3. Verslag activiteiten 2008
4. Financieel verslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezing
7. fusie comité speeltuin het Balkengat
8. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan het bestuur
- Pauze 9. Concept Dorpsplan en hoe verder
10. Wat verder nog ter tafel komt
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1. Crisis
Tja, het zijn barre tijden. Iedereen heeft de mond vol van de financiële crisis en we zijn heel hard
onderweg naar zware economische tijden. “Moet dat nu? ", vraagt u zich wellicht af, iedereen heeft het
er over en dan nu in dit voorwoord ook nog een keer al dat slechte nieuws? Nee dus! We gaan het
vanaf deze plaats nu eens anders doen. Tijdens het vorige jaarverslag heb ik een situatie geschetst
over Kinderdijk aan zee. Dat was ongeveer 9 maanden geleden, maar de tijden veranderen snel. Wat
nu opwarming van de aarde, wat nu stijgende zeespiegel. Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het
bar en bar koud buiten en ligt er nog steeds een dikke laag ijs op de boezem. Wat levert dat op?
Prachtige en unieke beelden van Kinderdijk. Hart van Nederland met een cameraploeg in Kinderdijk,
foto’s in het Algemeen Dagblad, vandaag sloeg ik het NRC open, een grote foto van schaatsende
mensen op pagina 3 bij? Ja, natuurlijk bij onze molens. Kinderdijk staat model voor de Hollandse
winter. Prachtig hoor! Of denkt u alleen aan die rijen auto’s op de dijk en al die mensen die zonodig
moesten komen kijken. Weet u, ik heb eens even links en rechts gezocht op internet en eigenlijk
komen wij met Kinderdijk alleen maar positief in het nieuws. Een enkele uitzondering daargelaten
natuurlijk, maar ja, v.v. de Zwerver zal ook uiteindelijk wel weer een keer promoveren. Kinderdijk, een
bron van positieve uitstraling. IHC-Merwede weet niet hoe ze het aangewerkt moet krijgen, 2 boten
aan de afbouwkade. Of denkt u alleen maar aan straks als het vast weer bergafwaarts gaat? Een
belangenvereniging die hard werkt aan een nog mooier Kinderdijk, of denkt u alleen maar, ach het zal
wel. Een speeltuincomité dat gezorgd heeft, samen met al haar vrijwilligers, dat we een prachtige
speeltuin hebben. Of denkt u, ach, hij zal wel weer gesloopt worden door een paar idioten.
Beste mensen, vanaf deze plek een oproep om niet mee te doen aan al het negativisme maar een
oproep om samen met zijn allen positief de toekomst in te gaan. We gaan richting een nieuw
molenseizoen en ja, dat gaat weer overlast opleveren. Maar wijs zo’n toerist nu eens op al het moois
wat er te zien valt hier. Hoe bijzonder is het eigenlijk al die werkende molens. Hoe bijzonder is het dat
er zoveel subsidie deze kant op mocht stromen voor molens en de speeltuin. Hoe bijzonder is het al
die unieke vogels in de boezem? Bent u trots op ons bijzondere Kinderdijk? Of denkt u, ach het zal
wel. Ik hoop van niet, want dat is pas echt crisis.
Jacco Appeldoorn
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2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 22
april 2008 in Partycentrum De Klok te Kinderdijk
Er zijn 49 leden aanwezig.
Als gasten zijn aanwezig vertegenwoordigers van het College van burgemeester en wethouders en
van de gemeenteraadsfracties SGP, PVDA en ChristenUnie.
De heer C. Stam van de ZHVVK heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering met een moment van
stilte voor de overleden leden van het afgelopen jaar: de heren Rijsdijk, Nederlof, Smit en mevrouw
Beusekom.
De voorzitter bedankt Bakker Stam die wederom de cake heeft geleverd.
Goedkeuring notulen Jaarvergadering 25 april 2007
Naar aanleiding van deze notulen wordt er opgemerkt, dat waar opgemerkt word dat boeren bezwaar
maken tegen het tracé van het nieuwe fietspad naar Lekkerland, dit belanghebbende moet zijn.
Na deze opmerking worden de notulen goedgekeurd en getekend.
Wederom naar aanleiding van de notulen wordt er gevraagd, of er al geïnformeerd is naar de
mogelijkheid om de verkeersproblematiek op de Veerdam op te lossen via het dijklichaam? Hierna is
nog niet geïnformeerd echter het bestuur heeft ideeën hoe het probleem op een andere manier
opgelost zou kunnen worden.
Verslag activiteiten 2007
De voorzitter doet een opsomming van de dingen die gepasseerd zijn in het afgelopen jaar 2007.
Over de financiering van de renovatie van de speeltuin kan er gemeld worden, dat er in 2007 al veel
geld is ingezameld en deze inzameling loopt nog steeds.
Ook was er sprake van diverse soorten van overlast. De parkeeroverlast in de Schanspolder is
inmiddels grotendeels verdwenen doordat de voetbalvereniging de oude ingang heeft gesloten. De
overlast van discojeugd is ook verdwenen doordat de discotheek al enige tijd gesloten is. De
bezoekers van het jeugdhonk van de kerk hebben overlast gegeven in de speeltuin. Deze overlast is
na overleg met het bestuur ook verdwenen.
Wat nog niet is opgelost is de wateroverlast. De problemen op de Veerdam behoren nog niet tot het
verleden, echter daar wordt door het waterschap aan gewerkt. Er is een nieuwe pomp geïnstalleerd
ter verbetering van de bemaling van de Schanspolder. Of dat voldoende zal zijn moet men afwachten,
het wachten is op de eerste zware regen of onweersbui. Ook overweegt het waterschap een overstort
te maken vanuit de Schanspolder naar de Hoge Boezem van de Nederwaard. Het lijkt erop dat de
overheden de problemen serieus trachten aan te pakken.
Na deze opsomming worden de volgende opmerkingen gemaakt:
• De bermen aan de slootkant van de Veerdam worden kapot gereden ook ligt er glas in de
bermen.
• Ook wordt er open en bloot in de berm geplast.
• Ook vraagt iemand zich af hoelang er nog door bewoners en toeristen nog op het
parkeerterrein van het IHC geparkeerd mag worden? Het bestuur heeft zich het hoofd
gebroken over de parkeerproblemen op de Veerdam en werkt aan plannen om deze op te
lossen.
• Er wordt geluidsoverlast ondervonden vanuit de kantine van De Zwerver.
• Als er ergens in de omtrek een verkeersopstopping plaats vindt levert dat meer verkeersdruk
op bij de pont, wat dan weer tot files lijdt op de Molenstraat.
De voorzitter roep de leden op, om eerder de bestuursleden te benaderen of in te lichten over
problemen en niet te wachten tot de Jaarvergadering.
Financieel Jaarverslag 2007
Het financieel Jaarverslag wordt toegelicht door de penningmeester.
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Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden.
Benoeming kascontrolecommissie
De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit de heer Besseling en mevrouw Advocaat met de
heer De Bie als reserve.
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Wiffers.
Aftredend en wel herkiesbaar zijn mevrouw Van Dieren en de heer Nobel.
Kandidaat voor het bestuur is de heer Koesveld.
Deze personen worden per acclamatie in het bestuur gekozen.
Fusie speeltuin - belangenvereniging
Het idee om de speeltuinactiviteiten onder te brengen bij de belangenvereniging is geboren uit
praktische overwegingen, waaronder het verwerven van subsidies. In de afgelopen periode is er
sprake geweest van een informele samenwerking met het verwerven van financiën.
Als de ledenvergadering besluit tot samengaan dient het een en ander geregeld te gaan worden in
een huishoudelijk reglement. Dit reglement moet bevestigd worden bij een notaris.
Door middel van een schriftelijke stemming geeft de vergadering haar toestemming voor de
samenvoeging. De stemverheffing is als volgt: 47 stemmen voor samenvoeging. 2 stemmen tegen
deze samenvoeging. Het bestuur zal stappen gaan nemen om te komen tot een huishoudelijk
reglement.
Als dit reglement gereed is gekomen zal deze aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.
Stand van zaken renovatie van de speeltuin
Er zijn voorbereidingen getroffen om de nieuwe toestellen te plaatsen. Voor Koninginnedag hoopt men
de eerste nieuwe toestellen te plaatsen. Ook wordt er gewerkt aan vervanging van de
materiaalcontainers. Men vraagt nog of er vrijwilligers zijn om de handen uit de mouwen te steken.
Plannen voor 2008
De voorzitter stelt voor om in de toekomst de jaarvergadering eerder te doen plaatsvinden.
Dit voorstel zal in het bestuur worden besproken. Het bestuur is benaderd door de ZHVVK om een
dorpsplan op te stellen voor Kinderdijk. Er bestaat een subsidieregeling voor de uitwerking van het
dorpsplan. Het dorpsplan zal worden opgesteld met en door de bewoners. De buurtbarbecue zal dit
jaar worden georganiseerd door de belangenvereniging. Ter gelegenheid van het 75 Jarig bestaan
van de v.v. De Zwerver zal een feesttent worden opgericht op het terrein van IHC, daarin kan de
barbecue worden gehouden.
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Vraag:
Er is naast het molenpad een nieuwe asfaltstrook aangelegd om de fietsers van de
wandelaars te schelden, echter de aanwijzingen waar de wandelaars en de fietsers moeten
heengaan ontbreken nog, wanneer wordt dat geregeld? Dit zal op korte termijn gebeuren.
Vraag:
Wat zou men moeten doen tegen het vrachtwagenverkeer als eventueel het parkeren naast
de woningen zal verdwijnen? Dit is een van de aandachtspunten voor het bestuur.
Opmerking:
Er wordt nog veel zwerfvuil gezien langs het molenpad. Hierop wordt gereageerd door te
zeggen dat de parkeerwachters eventueel de volle bakken zouden kunnen legen voordat ze
aan hun morgendienst beginnen.
Na deze vragen en opmerkingen somt de voorzitter de aandachtspunten op die in de komende
periode in het overleg met instanties aan de orde zullen komen. Na deze rondvraag wordt er een
kleine pauze gehouden.
Na deze pauze presenteert de heer Broekmeulen, de directeur van de SWEK, de toekomstvisie van
de stichting voor het molengebied. Hij gaat daarna in discussie met de aanwezigen over dit
onderwerp. Na dit programmaonderdeel bedankt de voorzitter de heer Broekmeulen en de
aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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3. Jaarverslag 2008
In dit verslagjaar waren er weer verschillende zaken aan de orde die de aandacht vroegen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de herindeling onafwendbaar is.
Men streeft ernaar om de huidige gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland binnen
afzienbare tijd samen te voegen naar een nieuwe gemeente. (met als werktitel Kinderdijk)
Voor Kinderdijk kan dit betekenen dat wej in de nieuwe gemeente slechts een van de vele kleine
kernen zal zijn. Om in deze nieuwe gemeente niet helemaal onder te sneeuwen werd er in dit
verslagjaar gewerkt aan een dorpsplan voor Kinderlijk. Door middel van dit dorpsplan kunnen de
bewoners aangeven wat hun visie is op de toekomst van Kinderlijk.
Al enige tijd was de gemeente bezig om binnen Nieuw-Lekkerland een wijkoverleg van de grond te
krijgen. Dit overleg vond plaats door vertegenwoordigingen van het Dorp, Middelweg en Kinderlijk.
In de loop van dit verslagjaar werd duidelijk dat Kinderlijk met haar belangenvereniging haar zaakjes
het beste voor elkaar had ten opzichte van de andere kernen.
De voetbalvereniging De Zwerver vierde dit Jaar haar 75 jarig Jubileum. In de feesttent op het
parkeerterrein van het IHC werden er een week lang festiviteiten georganiseerde De
belangenvereniging werd uitgenodigd in deze tent de Jaarlijkse buurtbarbecue te houden. Er waren
hiervoor 70 deelnemers.
De renovatie van de speeltuin werd grondig aangepakt en was
aan het eind van dit verslagjaar zo goed als afgerond. Ook de
inzameling van gelden voor deze renovatie verliep voorspoedig.
De restauratie van de molens werd ook grondig aangepast, o.a.
het metselwerk van het onderwatergedeelten werd onderhanden
genomen. Het startsein van deze restauraties werd gegeven
door minister Plasterk.
Ook werd er nagedacht over wat te doen met het trainingsveld
van de Zwerver naast de speeltuin. De voetbalvereniging leek
hiervoor haar belangstelling verloren te hebben. Er werd geopperd om dit mede daarom maar bij de
speeltuin te betrekken.
De bezwaren tegen het kappen van bomen en het bouwplan van de heer Stam aan de Molenstraat
werden uiteindelijk afgewezen. Aan de bouw van het nieuwe pand werd begonnen.
Ook het fietspad naar Lekkerland kwam weer aan de orde, men wilde op korte termijn beginnen met
het gedeelte wat in Kinderdijk gelegen is. Het op Schoordijk gelegen gedeelte, zal in combinatie met
de komende dijkverzwaring buitendijks worden aangelegd.
Deze en andere onderwerpen worden in volgende hoofdstukken samengevat.
1. Bestuursactiviteiten
2. Speeltuin.
3. Dorpsplan.
4. Verkeersproblematiek Veerdam
5. Wateroverlast.
6. Werelderfgoed Kinderdijk
Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft in het verslagjaar 2008 acht maal vergaderd. De Algemene Ledenvergadering vond
plaats op 22 april. Het bestuur heeft afscheid genomen van bestuurslid mevrouw Wiffers. Haar plaats
wordt ingenomen door de heer Koesveld.
De bestuursamenstelling was als volgt:
Voorzitter:
de heer Appeldoorn
Secretaris:
de heer Van den Heuvel
Penningmeester:
de heer Nobel
Lid:
mevrouw Van Dieren
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Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

mevrouw Guldemond
Mevrouw Van Wingerden
de heer Velthuizen
de heer Koesveld

Verschillende bestuursleden waren bij de volgende gelegenheden aanwezig:
4 maart
Bijeenkomst over de toekomstvisie van de gemeente Nieuw-Lekkerland.
15 april
Bijeenkomst Klankbordgroep SWEK.
12 juni
Receptie ter gelegenheid van het 75 Jarig bestaan
van de v.v. De Zwerver.
26 juni
Buurtbarbeceu in de feesttent van de van De Zwerver.
30 juni
Bijeenkomst over het jeugdbeleid van de gemeente NieuwLekkerland.
15 juli
Bijeenkomst Klankbordgroep SWEK
26 september
Rondgang met de heer Schouten ter voorbereiding van het Dorpsplan voor Kinderdijk.
28 oktober
Bijeenkomst van de Klankbordgroep SWEK.
30 oktober
Bewonersavond over het Dorpsplan voor Kinderdijk
2 december
Overleg met het College van burgemeester en Wethouders van Nieuw-Lekkerland
Op 15 september, 22 september, 13 oktober, 13 november en 10 december werd er in klein
gezelschap vergaderd over het op te stellen dorpsplan.

Speeltuin.
De inzamelactie voor de renovatie van de speeltuin werd in 2008 met succes voortgezet.
Al eerder was het idee om de speeltuinactiviteiten onder te brengen bij de belangenvereniging
geopperd.
Men besloot om dit idee eerst voor te leggen aan de leden in de Jaarvergadering. In het jaarboek
werd voor deze kwestie aandacht gevraagd. Men stelde voor om 2 of 3 leden van het speeltuincomité
zitting te laten krijgen in het bestuur van de belangenvereniging. In april werd een begin gemaakt met
het grondwerk in de speeltuin en men hoopte op korte termijn met het plaatsen van de nieuwe
toestellen te kunnen beginnen. Het comité had inmiddels twee portakabinsaangeschaft die gekoppeld
een verenigingsgebouw zouden gaan vormen. In de jaarvergadering werd het voorstel om tot
samenvoeging van de speeltuinactiviteiten in de belangenvereniging te komen aan de leden
voorgelegd en in stemming gebracht. Er waren 47 stemmen voor samenvoeging en 2 waren tegen. In
deze vergadering werd meegedeeld dat men voor Koninginnedag hoopten de nieuwe toestellen te
kunnen plaatsen. Voor het plaatsen van de portakabins diende men echter wel een bouwvergunning
aan te vragen. In mei waren er inmiddels nieuwe toestellen geplaatst. Er waren geen bezwaren
ingediend tegen het plaatsen van de portakabins in de speeltuin. In juni kon gemeld worden dat alle
toestellen waren geplaatst, echter sommige daarvan deugden nog niet. In de loop van het jaar gingen
de leden van het speeltuincomité grotendeels akkoord met de zaken die in het nog op te stellen
huishoudelijk reglement opgenomen zouden gaan worden. In november waren de portakabins
geplaatst en toestellen waren in orde gebracht.
Dorpsplan
Op de jaarvergadering maakte de voorzitter bekend dat hij benaderd was door de Zuid Hollandse
Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVKK) met het voorstel om te komen tot een dorpsplan voor
Kinderlijk.
In dit dorpsplan geven de bewoners aan hoe zij denken over wat er in de toekomst met de wijk
Kinderdijk moet gebeuren, en wat de doelstellingen zijn waaraan de belangenvereniging dient te gaan
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werken.
In september werd een eerste bijeenkomst gehouden over dit dorpsplan. Het opstellen van dit plan
werd begeleid door de heer Mart Schouten. Op 26 september werd de heer Schouten rondgeleid door
Kinderdijk door enige bestuursleden, om een indruk te krijgen over de situatie hier. Om tot een
inventarisatie te komen van de ideeën en opmerkingen van de bewoners werd er een bewonersavond
georganiseerd. Dit gebeurde in de zaal onder de kerk met de toepasselijke naam het Elzenhonk.
Er waren 65 personen aanwezig waaronder wethouder Hoogendoorn die op deze avond ook nog het
woord heeft gevoerd. Ook de nieuwe wijkagent was aanwezig en maakte zich als zodanig bekend bij
de aanwezigen. Er werden 119 opmerkingen gemaakt en genoteerd. Al deze opmerkingen zijn
weergegeven in een tussen rapportage. Na enige bijeenkomsten werd er op 10 december een
concept dorpsplan opgesteld. Het is de bedoeling dit conceptplan in de jaar vergadering van 2009 aan
de leden voor te leggen.
Verkeersproblematiek Veerdam
Ook in dit jaar 2008 was er sprake van fileleed op de Veerdam. Als er ergens in de omtrek een
verkeersopstopping is neemt de verkeersdruk op de veerdam direct toe. Het gebeurde ook dat deze
file zich voorzette tot ver op de Molenstraat. In de bewonersavond op 30 oktober werd de
verkeersproblematiek op de Veerdam meermalen genoemd, er werden 39 opmerkingen hierover
gemaakt.
In de afgelopen periode is gebleken dat het gemeentebestuur hiervoor niet direct een oplossing
voorhanden heeft. Door het bestuur is hier ook over nagedacht, en door de penningmeester de heer
Nobel is er een plan ontwikkeld om het problemen op te lossen. In het overleg met het College van
burgemeester en wethouders is het onderwerp van verkeersproblematiek op de Veerdam aan de orde
gekomen. Het college was geïnteresseerd in het plan en wenste dat in te zien. Inmiddels heeft deze
presentatie plaatsgevonden en heeft men kennis genomen van de inhoud. Daarmee is het probleem
e
niet opgelost maar de 1 stappen zijn gezet.
Wateroverlast Schanspolder
In de afgelopen jaren was er meermalen sprake van wateroverlast in de Schanspolder. Het gebeurde
nogal eens dat bij een zware regenbui de sloot om het terrein van de V.v. De Zwerver overliep en
enkele straten blank stonden. Ook liep er regelmatig water in enkele woningen aan de Veerdam. In
april werd bekend dat er een nieuwe uitwateringspomp geïnstalleerd zou gaan worden. Er werd ook
geconstateerd dat er verschillende rioolafvoeren bij de woningen waren afgebroken. Hetzelfde gold
voor diverse elektrische toevoerleidingen bij sommige woningen. Het oude plan om als de bestaande
pomp het niet meer aan zou kunnen een overstort naar de hoge boezem van de Nederwaard te
maken, werd weer uit de lade gevist. In het laatste overleg met het College van burgemeester en
wethouders kwam het onderwerp van de wateroverlast weer aan de orde. De nieuwe pomp bleek
goed te werken. Echter door het ontbreken van een zware hoosbui in de afgelopen periode moest de
echte test voor het systeem nog plaatsvinden. Men overweegt nog steeds om als noodvoorziening
een overstort naar de hoge boezem van de Nederwaard te gaan maken. Het was echter nog niet
duidelijk of er nog wateroverlast in de huizen aan de Veerdam was geweest. De wethouder zegt toe
hier naar bij de bewoners te gaan informeren.
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Werelderfgoed Kinderlijk
In 2007 was er afgesproken dat de klankbordgroep van
de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk in 2008
meermalen bijeen zou komen. Ook de
belangenvereniging is hierin vertegenwoordigd. In dit
verslagjaar is er 3 maal vergaderd, de eerste
bijeenkomst was op 15 april. In deze bijeenkomst
presenteerde de stichting haar visie voor het
molengebied in de toekomst. Men verwachte een
subsidie van het rijk van 4,5 miljoen euro. Men stoorde
zich aan de horizonvervulling rond het molengebied
waaronder de lichtmasten van de sportvelden in NieuwLekkerland. Men hoopte dat in de toekomst de
hoogspanningsleidingen ondergronds gelegd zouden gaan worden. Men was van plan om op termijn
het llsclubgebouw af breken, eventuele herbouw zou moeten plaatsvinden bil het Wisboomgemaal. De
werkplaats diende ook verplaatst te worden. In het Wisboomgemaal zou een expositie ingericht gaan
worden over het molengebied. Ook wilde men een zogenaamd molenplein gaan inrichten achter de
riethandel van de heer Hoek. De volgende bijeenkomst werd op 15 juli gehouden. En was inmiddels
een subsidie binnen gekomen van 3,5 miljoen van verschillende instanties, deze gelden waren
bedoeld voor achterstallig onderhoud aan de molens, echter deze restauratie dient voor het eind van
2010 afgerond te zijn.
Er was een maquette te zien met daarop de plannen van de stichting. Het molenplein zou halfverhard
ingericht gaan worden. Het was de bedoeling dat op dit plein een Kinderdijkse hoogaars gebouwd zou
gaan worden. Er was al voorzien in een scheepsmaker die met vrijwilligers dit scheepje zouden gaan
bouwen. Het plein zou ook voor diverse andere evenementen gebruikt kunnen worden. Verder werd
de wens geuit dat de Waterbus aan de steiger zou gaan aanleggen, wat in het verleden al eerder
geprobeerd is. Op 9 september werd een start gemaakt met de restauratie van de molens. De officiële
start werd gedaan door minister Plasterk. De restauratie werden voortvarend aangepakt en aan het
eind van dit verslagjaar waren al verschillende karweien geklaard. Op 28 oktober is er weer een
bijeenkomst van de klankbordgroep waarin de meeste zaken die al eerder aan de orde waren
geweest weer werden behandeld. Na 3 bijeenkomsten te hebben bijgewoond kan men constateren
dat deze vergaderingen gedomineerd werden door de plaatselijke horeca ondernemers. Hun
voornaamste vrees bestond hieruit dat door de plannen er omzetverlies geleden zou gaan worden. De
belangen van de omwonenden leken hieraan ondergeschikt te zijn. In de dorpsplan vergadering van
30 oktober werden er 17 opmerkingen opgesteld over de ontwikkelingen het molengebied. Hieruit
bleek dat het molengebied geen pretpark diende te worden. In de bijeenkomst met het College van
burgemeester en wethouder in december drong de wethouder erop aan dat de vertegenwoordiging
van belangenvereniging best wat robuuster zou kunnen zijn omdat anders de klankbordgroep zal
verwateren tot een onderonsje van de plaatselijke ondernemers. Dit kan niet de bedoeling zijn
geweest.
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4. Financieel verslag
In kas 107,30 bank 940,93 22-03-2008

17-04-2008
22-04-2008
22-04-2008
22-04-2008
06-05-2008
17-05-2008
17-05-2008
17-05-2008
22-05-2008
22-05-2008
24-05-2008
24-05-2008
22-06-2008
27-06-2008
27-06-2008
27-06-2008
27-06-2008
07-07-2008
10-07-2008
25-07-2008
24-08-2008
03-09-2008
10-09-2008
24-09-2008
15-10-2008
15-10-2008
15-10-2008
15-10-2008
03-11-2008
11-11-2008
11-11-2008
11-11-2008
11-11-2008
03-12-2008
24-12-2008
07-01-2009

Uitgave
Bestuurs vergadering
27,10
contributie
bank kosten
0,54
contributie via bank
contributie via v.d.Heuvel
Jaarvergadering incl. zaalhuur 293,Jaarvergadering boekjes
224,91
Contributie v d perk
contributie via bank
bankkosten
0,54
ZHVKK
25,bestuursvergadering
28,45
Contributie via bank
bestuursvergadering
14,40
briefpapier 1000 vel
67,24
Bankkosten
0,54
contributie via mevr v dieren
Ontvangen bbq
Bbq stout
700,45
Bankkosten
2,45
Bankkosten
2,45
Contributie v dieren
bestuursvergadering
27,15
Bankkosten
2,45
Contributie v Dieren
Bestuursvergadering
23,20
bankkosten
2,45
Bankkosten sns storten kleingeld 4.50
Anflema
93,94
Bankkosten
2,45
Contributie v Dieren
Huur zaal kerk
85,Sprekers onkosten
46,70
vergadering + spreker
38,60
Bankkosten
2,45
Bestuursvergadering
29,90
totalen uitgave

totaal 1048,23
Inkomsten
150,45,15,-

10,45,-

15,-

40,836,-

45.-

35,-

25,-

€ 1745,86 inkomsten € 1261
verschil

€ -484,86
€ 563,37

In kas 22-01-2009 € 13,85
Bank 22-01-2009 € 549,54
Totaal € 563,39
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5. Verslag kascontrolecommissie
Toelichting op de kascontrole zal mondeling gebeuren op de vergadering.

6. Bestuursverkiezing
Er zijn momenteel GEEN bestuursleden aftredend en er zijn ook geen bestuursleden die hebben
aangegeven tussentijds te willen aftreden. Toch zijn wij altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Er zijn genoeg zaken die de komende periode onze aandacht opeisen en daarbij is het wel prettig
als we de lasten kunnen verdelen over meerdere schouders.
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7. Fusievoorstel speeltuincomité en belangenvereniging
Uitgangspunten: De basis van de samenwerking tussen speeltuincomité en belangenvereniging is het versterken van de positie van beide partijen, het benutten van elkaars
sterke punten en het opvangen van de zwakke punten. Het speeltuincomité gaat
financieel en juridisch onder de vlag van de belangenvereniging vallen. Op
uitvoeringsgebied blijft het geheel zelfstandig functioneren, met een informatieverplichting.
Huishoudelijk reglement:
Artikel 1
I. Van het speeltuincomité neemt 1 persoon zitting in het bestuur van de belangenvereniging,
binnen het bestuur van de belangenvereniging is deze persoon specifiek bezig met
speeltuinzaken.
II. De samenstelling van het comité wordt door het comité zelf geregeld.
Artikel 2
I. Het speeltuincomité bepaalt haar eigen beleid.
II. Het speeltuincomité heeft het de plicht per half jaar schriftelijk te rapporteren aan het bestuur
van de belangenvereniging.
III. Voor het comité relevante zaken binnen de belangenvereniging worden door het bestuurslid
dat belast is met speeltuinzaken breed binnen het comité verspreid.
IV. Het bestuur van de belangenvereniging heeft de mogelijkheid hun ideeën vrijblijvend bij het
comité aan te geven.
Artikel 3
I. Het speeltuincomité is verantwoordelijk voor haar eigen financiën.
II. Het comité heeft hiervoor 3 rekeningen (betaalrekening, rekening t.b.v. de Molenmarkt,
sparen).
III. Deze rekeningen komen op naam van de belangenvereniging, met als vermelding betreffende
speeltuin.
IV. 2 leden van het speeltuincomité zijn tekeningbevoegd. Eén van de tekeningbevoegde leden is
het lid welke ook in het bestuur van de belangenvereniging zitting heeft.
V. Het comité is verantwoordelijk voor het kunnen overleggen van een kloppende jaarrekening.
Ook moet er een overzichtelijk en direct inzichtelijk kasboek aanwezig zijn.
VI.
Artikel 3
I. Het comité is bevoegd zelfstandig uitgaven te doen tot een bedrag van 2500 euro.
II. Elke bestelling of factuur moet schriftelijk vastgelegd worden en minimaal getekend worden
voor akkoord door één lid van het comité.
III. Uitgaven die de 2500 euro overstijgen moeten worden ondertekend door een lid van het
comité en door het bestuurslid belast met speeltuinzaken.
IV. Deze bevoegde leden hebben verantwoordelijkheid de financiële haakbaarheid van de
betreffende uitgave te controleren.
V. De opbrengst van de door het comité georganiseerde activiteiten komt volledig ten bete van
de speeltuin.
VI. Het speeltuincomité heeft primair als doel het in stand houden van de speeltuin. Primaire
activiteiten ter ondersteuning van dit doel zijn
• Gezamenlijk onderhouden van de speeltuin
• Lampionnenoptocht
• Tentenkamp
• Molenmarkt
Artikel 4
De belangenvereniging draagt zorg voor:
• juridische aspecten zoals verzekeringen
• controle financiën speeltuin
• vertegenwoordigen belangen van de speeltuin in allerlei officiële verbanden.
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