
Notulen Jaarvergadering d.d. 2 maart 2015

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter), Luuk Zaal, Simon Gaastra, Cor te Boekhorst, 
Werncke Husslage, Michiel Hemminga, Debbie Been en Johanna Huizer(notulen) 
Afwezig: (met bericht) Jan Diek van Mansvelt, Anna Tiel, Johan Lok; Diana Miller en 
Cees Mul (zonder bericht)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 3 afmeldingen.

2. Verslag Jaarvergadering d.d. 2 februari 2014
Blz 1. punt 3 Jaarverslag 1 juli moet vanaf 1 januari-31december 2013 zijn.

punt 4 Financieel Verslag 2013 moet achter bedrag €44,58 negatief staan.
Er verder geen op- en/of aanmerkingen zijnde wordt het verslag hierbij vastgesteld, met 
dank aan de notulisten.

3. Jaarverslag 1 januari - 31 december 2014
De voorzitter introduceert het Jaarverslag dat in eerste aanzet is gemaakt door Luuk.
Punt 1. Bereikbaarheid Waterland.
Bij dit punt wordt nog opgemerkt dat er na de Gemeenteraadverkiezingen een andere
bestuurder vanuit de Gemeente Waterland zitting heeft genomen in de Stuurgroep olv
gedeputeerde mevrouw Post, t.w. mevrouw Laura Bromet. In mei had de Dorpsraad een
kennismakingsgesprek met haar. Zij heeft zich als enig stuurgroeplid op 3 september
tijdens de stuurgroep vergadering uitgesproken voor een haalbaarheidsonderzoek.
Punt 2.
Jeugdhooiberg. Na heel veel onderling gedoe tussen Provincie en gemeente is eind 2014
de toestemming op schrift bij de Dorpsraad binnengekomen. Zij heeft de opdracht gegund
aan de fa. Evenboer. De beoogde opleveringsdatum is rond 20 mei a.s.
Ook heeft St.Duurzaamheid Waterland subsidie verleend voor het plaatsen van een
zonnepaneel, zodat er ook duurzaam licht in de jeugdhooiberg zal zijn!
Punt 3.
Buurtsuper. In het kader van een"postzegelbestemming" maakt de Gemeente haast met
het verlenen van de nodige vergunningen/veranderen van bestemmingsplan.
Het streven is om eind 2015 een uitgebreide buurtsuper te hebben aan de Hellingweg!
Punt 4.
Website en sociale media. De nieuwe website is een aanwinst, we zijn nog op zoek naar
iemand die de website wil bijhouden. Dit wordt nu gedaan door de partner van de notulist,
maar is een uit nood geboren oplossing.
De sociale media worden verzorgd door Luuk. (en sinds kort Debbie). We hebben nu 88
volgers op Twitter!
Punt 5. Halfjaarlijks Overleg/Schouw
In het halfjaarlijks overleg, nu met wethouder Bekhuis en Hoofd Openbare Werken dhr. J.
Uidam komen alle relevante thema’s aan de orde.
Veel wordt besproken, maar er worden geen besluiten genomen. Het is vooral het elkaar
informeren over en weer.
Punt 6. Juridisch Spreekuur.
In 2014 hebben we de organisatie van het juridisch spreekuur van het NUT overgenomen.
Het plaatselijke NUT heeft zich, bij gebrek aan belangstellende leden, opgeheven. De
Dorpsraad heeft begin 2015 een gift van €350,- ontvangen van het NUT.
Punt 7. Overige.



Nav verkeersoverlast geeft dhr Te Boekhorst aan dat er 's ochtends heel vroeg rond 6 uur 
heel rustig gereden wordt, waarvoor complimenten aan het transportbedrijf Lodder aan het 
Zuideinde. Hij geeft aan dat de bewoners zelf ook mensen kunnen aanspreken, meestal 
heeft dit een goed gevolg. Er zijn nu 3 groepjes in Broek Zuid die zich met de verkeers 
overlast bezig houden, maar zij bundelen hun krachten niet. Idee dat de Dorpsraad hen 
allen uitnodigt voor een gezamenlijk overleg? agendapunt vergadering april a.s.
Nav. dramatische daling donaties. Zou het een idee zijn om de krachten te bundelen met 
de Broekergemeenschap? Cor polst bij een BG bestuurslid over gezamenlijk ophalen 
geld/donatie.agendapunt vergadering april a.s..
Nav lid WMO raad. De WMO raad  is eind 2014 opgeheven, daarvoor in de plaats wordt er 
nu een adviesraad gecreëerd, om de Gemeente gevraagd en ongevraagd van advies te 
kunnen dienen rond ontwikkelingen van/in het Sociale Domein.

Samenstelling bestuur
Miv 02 maart 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
-- Goof Buijs voorzitter
-- Johanna Huizer secretaris en waarnemend penningmeester
-- Jan Diek van Mansvelt
-- Luuk Zaal
-- Michiel Hemminga
-- Diana Miller
-- Debbie Been (werkgroep samenwerkingsverband)
Er is een vacature voor een penningmeester!!!

4. Financieel Jaarverslag 2014
De kascommissie wil in de eerste plaats een compliment geven aan mevr.Huizer, die
naast haar werk als secretaresse ook het jaar 2014 penningmeester was van de
dorpsraad.
‘De kascommissie heeft bij haar controle van de financiële boekhouding zich uitsluitend
gericht op het jaar 2014.Vanwege het ontbreken van de nodige informatie is het niet
mogelijk een uitspraak te doen over het boekjaar 2013.
De inkomsten en uitgaven van de Dorpsraad alsmede voor de projecten De Hooiberg en
De Tunnel (van de N 247) zijn gecontroleerd.
De spaarrekening toont op 31/12/2014 een positief saldo van €2408,85.
De rekening courant toont op 31/12/2014 een positief saldo van €14811,74.Bij deze
rekening maakt de commissie de aantekening dat nog €15222,38 geoormerkt is voor het
project De Hooiberg.
De kascommissie adviseert het Bestuur na te denken hoe de bevolking van Broek in
Waterland financieel te betrekken bij haar activiteiten. De commissie constateert n.l. een
opmerkelijke achteruitgang van het aantal donaties.
De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester van de Dorpsraad voor het
boekjaar 2014.
De kascommissie,Johan Lok en Cor te Boekhorst’
Cor gaat aan de slag met  de financiën van 2013.
De Dorpsraadleden evenals de kascommissie maakt zich grote zorgen over de terugloop
aan donaties. De acceptgiro's zijn een aflopende zaak en bovendien erg duur in de
aanschaf. Ideeën: zelf huis aan huis ophalen; zichtbaarheid vergroten; op de
Broekermarkt staan; meer PR; vaste column in bv Prettig Weekend. agendapunt voor
april  vergadering.



5. Benoeming nieuwe bestuursleden 
We heten van harte welkom Michiel Hemminga en Debbie Been. Er geen tegenstemmers 
zijnde worden zij met ingang van 02 maart 2015 ingeschreven als bestuurslid bij de KvK te 
Amsterdam. 

6. Afscheid bestuursleden. 
We nemen afscheid met het bekende lekkere flesje wijn van Simon Gaastra. Simon 
bedankt voor je inzet! Simon wil graag op de hoogte gehouden worden van de Dorpsraad 
activiteiten en wordt op de DR-netwerklijst gezet. Cees Mul is niet aanwezig, maar neemt 
ook afscheid als bestuurslid. 

7. Lopende projecten. 
De onderdoorgang/passage. Het werkbezoek van de Statenleden heeft ons een uitstel 
opgeleverd tot eind 2015 om ons plan te laten doorrekenen. DIT IS ONZE WINST. We 
hebben geen geld gekregen, hier gaan we mee aan de slag in de DR werkgroep 
Samenwerkingsverband Ondertunneling Waterland. Ook zouden we wellicht gebruik 
kunnen maken van het geld uit het Stimuleringsfonds. Wellicht aan alle PETITIE 
ondertekenaars een verzoek om geld te storten op aparte Onderdoorgang rekening. 
Voorstel een streef bedrag van €10 p.p.?? 
We moeten nog wachten op de brief van de Provincie met de eisen waar onze 
doorrekening aan moet voldoen.  
We besluiten dat het zinvol is om een persbericht uit te geven.  
Goof/Debbie/Johanna zorgen er voor, dat dit bericht dinsdagmorgen 3 maart 2015 de deur 
uit kan. 
Jeugdhooiberg. 
zie bij punt 3 

8. Wat verder ter tafel komt. 
Er verder geen onderwerpen meer zijnde sluit de voorzitter de Jaarvergadering van 2015. 

 


