
Notulen Jaarvergadering d.d. 3 februari 2014

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter), Luuk Zaal(DR), Diana Miller(DR), Willem de 
Vries(DR), Simon Gaastra(DR/not), Johanna Huizer(DR/not), Laura Bromet, Johan Lok, 
Tatia Englebert, Niek Beets, Marleen van Westing, Anna Tiel
Afwezig: Jan Diek van Mansvelt (DR/met bericht)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij legt uit, dat de 
bijlagen, (zoals het Jaarverslag) een half jaar bestrijken, omdat de DR er voor gekozen 
heeft om met ingang van 2013 aan het begin van het kalender jaar de Openbare 
Jaarvergadering te houden en niet meer halverwege het jaar. Dit, opdat de stukken 
(Jaaroverzicht/financieel jaaroverzicht) een heel kalenderjaar bestrijken. 

2. Concept notulen Jaarvergadering d.d. 01 juli 2013
Er geen op-aanmerkingen zijnde, nog inhoudelijk nog tekstueel wordt het verslag 
vastgesteld, met dank aan de notulist.

3. Jaarverslag 1 jan - 31 december 2013
De voorzitter neemt het (halve)Jaarverslag 2013 door en licht de verschillende activiteiten 
van de DR in het afgelopen jaar toe. Er is veel werk verricht!
n.a.v. punt 2. Burg. Paul Plantsoen. De gemeente monumenten status is verkregen,maar 
Wooncompagnie heeft bezwaar aangetekend!  Gemeente zal zich w.s. laten ondersteunen 
door de Cuijpers Stichting. De DR staat hier terzijde. De bewoners moeten zelf in actie 
komen, de DR blijft het volgen in overleg met de huidige bewoners.
n.a.v. punt 3. Jongerenopvangplek (JOP) zit in de pijplijn.
n.a.v. punt 5. Halfjaarlijkse Schouw, geen bijzonderheden te vermelden. Volgende schouw 
22 mei 2014.
Complimenten van de toehoorders, de DR is met zinnige dingen bezig!

4. Financieel Verslag 2013
De voorzitter heeft zich, bij het ontbreken van een penningmeester aan de cijfers gezet, de 
voorlopige getallen worden gepresenteerd. Minder eenvoudige klus dan gedacht!! 
Bij het overzicht van inkomsten en uitgaven blijft een verschil van €44,58 negatief.
Gelukkig is er een goede inkomstenbron vanuit de donaties van de Broekerbevolking, een 
bedrag van circa € 1500,-. De subsidie van de Gemeente circa € 580,- dekt de kosten 
van de maandelijkse vergaderingruimte (incl. koffie/thee).
De kascommissie (dhr. Johan Lok en Cor te Boekhorst) heeft niet de gelegenheid 
gekregen om de boeken te controleren en blijft voor de jaren 2013 en 2014 in functie. Op 
een later tijdstip zal de kascie de boekhouding controleren.

5. Benoeming nieuwe bestuursleden
Mevrouw Diana Miller heeft zich beschikbaar gesteld! Van harte welkom.
Met ingang van 01 juli worden mevr. Diana Miller en dhr. Simon Gaastra officieel bij de 
KvK Amsterdam ingeschreven als bestuurslid.
Dhr Kees Bos neemt na ruim 10 jaar afscheid als bestuurslid en wordt per 1 juli 
uitgeschreven!
DANK VOOR JE INZET KEES,  AL DIE JAREN!



6. Rondvraag/wat verder ter tafel komt.
De voorzitter bedankt Kees voor al zijn jaren als bestuurslid en overhandigt hem een paar 
mooie flessen wijn als dank.
Er verder geen op-aanmerkingen zijnde sluit de voorzitter de  Openbare Jaarvergadering.
 
Ter informatie.
Na een korte pauze wordt met de reguliere DR vergadering door gegaan . Alle 
aanwezigen blijven voor de reguliere vergadering. Aan de agenda worden 2 punten 
toegevoegd.
T.w. Bereikbaarheid Waterland (punt Willem) en het vernieuwen van de basisschool (punt 
Laura Bromet) ( zie verdere verslaglegging notulen februari 2014 op de DR website)
 


