CONCEPT- NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
VERENIGING VAN EIGENAREN NOORDERPLASSEN GEHOUDEN OP 23 APRIL
2018
IN RESTAURANT BOATHOUSE TE ALMERE.
Aanwezig: 27 stemgerechtigde leden en 3 niet-leden.
Geen berichten van verhindering.
Bestuur: Anne Kolmer, voorzitter; Pim vd Toorn, penningmeester; Olivier de Groot, lid; Rob Wolfrat,
secretaris en notulist.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering; geen mededelingen
2.

Ingekomen stukken

Ingekomen is een e-mail van mevrouw Van Hespen van 2 april 2018 betreffende de schelpenpaden.
De gemeente heeft te kennen gegeven de paden niet meer te zullen onderhouden en mevrouw van
Hespen pleit ervoor om, aangezien dit het aanzien van de wijk en de veiligheid van nachtelijke
voetgangers betreft de paden weer in goede staat te brengen eventueel met een bijdrage van de
vereniging. Het bestuur zegt toe de schelpenpaden in het overleg met de gemeente te bespreken
maar staat afwijzend tegenover het idee om daar vanuit de vereniging geld voor beschikbaar te
stellen.

3.

Notulen vergadering van 8 mei 2017

De heer Slingerland mist in de notulen zijn in de vergadering gehouden betoog, de notulen zullen op
dit punt worden aangevuld.
De notulen van de ALV van 8 mei 2017 worden voor het overige goedgekeurd.
4. Bestuursverslag
“Het bestuur heeft in 2017 maandelijks vergaderd, afwisselend bij de bestuursleden thuis en in
beginsel op de laatste donderdag van de maand, een aantal keren met een of meer
bestuursleden van Stiwon. Het is helaas niet gelukt om de vacature die ontstaan was door het
vertrek van Eric Lankhorst , op te vullen
Het rooster van aftreden is, zolang deze vacature niet is ingevuld, als volgt :
Anne Kolmer treedt af in 2018, hij stelt zich niet herkiesbaar; Rob Wolfrat treedt af in 2019;
Olivier de Groot in 2020 en Pim vd Toorn in 2021.

Vaste agendapunten tot nu toe waren de financiën; de communicatie met de leden; het contact
met de Gemeente, de Provincie en het Waterschap; de plantengroei en het contact met de
Stiwon. Wat betreft de financiën was dit het eerste jaar met de nieuwe contributie structuur. Een
aantal leden heeft mede hierom gemeend hun lidmaatschap te moeten opzeggen, vaak
gebeurde dat na een nogal onaangenaam mail verkeer. Ook het innen van de nieuwe contributie
verliep moeizamer dan anders, waarschijnlijk mede door het gewijzigde bedrag . Opvallend was
de heftigheid van sommige reacties op onze pogingen de contributies te innen, alsof het de
schuld is van het bestuur dat ook na een herinnering en een aanmaning niet betaald is. De door
sommige leden gebezigde taal was soms domweg beledigend.
Wat betreft de communicatie met de leden hebben wij wederom een aantal nieuwsbrieven
verspreid via de mail. In tegenstelling tot wat vorig jaar werd aangekondigd hebben wij besloten
voortaan niet alleen de uitnodiging voor de ledenvergadering maar ook de eerste nieuwsbrief
van het jaar op papier te verspreiden om zo nieuwe bewoners met de vereniging kennis te laten
maken. Onder communicatie stond ook steeds de website op de agenda.
Het contact met de Gemeente, de Provincie en het Waterschap over het waterbeheer stond
eveneens vast op de agenda. Het contact werd verzorgd door Anne.
Tenslotte stond en staat natuurlijk altijd op de agenda het eigenlijk belangrijkste punt: de
plantengroei, de groeiende overlast ervan en het maaien en opruimen van de troep. Contact
hierover hebben we regelmatig met met onze hofleverancier Stiwon”.
5. Financieel verslag 2017
De penningmeester presenteert de Winst&Verliesrekening 2017 en ter vergelijking die van 2016 en
licht enige verschillen toe. Er hebben 22 bewoners de voor niet –leden verplichte € 50, betaald; de
penningmeester doet een beroep op de onderlinge solidariteit en hoopt dat dit aantal zal dalen.
Boathouse heeft bijgedragen aan het onderhoud van de boei.
Vervolgens wordt de balans per 31-12-2017 gepresenteerd en toegelicht; er is dit jaar, op instigatie
van de kascommissie, voor het eerst een voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen. De
voorraad vlaggetjes zal worden afgeschreven.
6a- Bevindingen Kascommissie over financieel verslag 2017
De kascommissie presenteert haar verslag en beveelt aan het bestuur decharge te verlenen.
6. b- Decharge bestuur over 2017
De vergadering verleent het bestuur decharge over 2016.
6. c- Benoeming Kascommissie
Mevrouw Klinkenberg en de heer vd Nat hebben zich bereid verklaard nogmaals zitting te
nemen in de Kascommissie.
7a- Begroting 2018

De penningmeester presenteert de concept meerjarenbegroting 2018-2022 en licht deze
puntsgewijze toe. De reserve baggeren bedraagt momenteel € 146.000
Een van de leden betwijfelt dat het ooit tot baggeren zal komen.
Het onderzoeken van het slib zal pas plaatsvinden als baggeren opportuun wordt.
Het bestuur stelt voor , in afwijking van het vorig jaar beslotene 2 AED’s in de wijk te plaatsen. Naar
geschikte centrale locaties en bereidwillige bewoners wordt gezocht.
7.

b- Vaststellen contributie 2018 en 2019

De contributie voor 2018 en 2019 wordt vastgesteld op € 85,- per jaar, bestaande uit € 65 voor het
lidmaatschap en het maaien van de geul en € 20 voor het maaien van de “tuintjes”
8. Stiwon
Nik Smit, de voorzitter van de Stiwon houdt een presentatie over de wijze van maaien en de
organisatie daarvan met zelfmaaiende watergangen. Per watergang zijn idealiter meerdere
vrijwilligers aanwezig die aanspreekbaar zijn over het maaien. Ook is er een e-mail adres waar men
een maaiverzoek kan indienen. Er worden nog steeds vrijwilligers gevraagd
9. Verkiezing bestuursleden
Anne Kolmer treedt na 4 jaren af en is niet herkiesbaar.
Olivier overhandigt hem namens de vereniging een fles wijn als dank voor zijn niet geringe inzet in de
afgelopen jaren. Hij is er in geslaagd om het bestuur tot een hecht team te smeden.
Willem Lelijveld heeft zich aangemeld voor een bestuursfunctie. Hij is al voor de Stiwon actief in de
Waterbeheergroep en zal dat ook voor de VvEN gaan doen na het vertrek van Anne. Willem Lelijveld
wordt met algemene stemmen benoemd in het bestuur.
10. Acties en Plannen
Willem toont een kaart met daarop de door de gemeente te slopen en deels al gesloopte steigers.
Met name het ontbreken van overleg wordt de gemeente verweten en ook is niet duidelijk of er wel
ligplaatsen overblijven en hoe de eventuele komst van de camping het aantal ligplaatsen rondom
Schateiland zal beïnvloeden. Ook de locatie van de aan te leggen “natuurlijke oevers” wordt getoond.
Er komt naast de waterbeheergroep een klankbord groep voor inrichting openbare ruimte het
bestuur wordt aangeraden zich ook daarbij aan te sluiten.
Vanaf 2019 gaat de provincie alle kunstwerken renoveren, dus ook de sluis bij het Blok van Kuffelen.
Het bestuur zal trachten een vinger aan de pols te houden bij een tijdelijke stremming en de
eventuele maatregelen ter vermindering van het ongemak.
Olivier deelt mede dat de website meer inter-actief gemaakt zal worden en dat er wellicht toch weer
een soort prikbord zal komen. Het bestuur wil gebruik van de website stimuleren.
11. Rondvraag

De heer Ox brengt de staat van de oeverbeschoeiingen ter sprake, deze zijn inmiddels 30 jaar oud. De
vereniging kan slechts een coördinerende rol spelen, er is geen geld voor gereserveerd.Het bestuur
zal trachten een werkgroep in te stellen die zich over het onderwerp buigt.
De heer Bakker oppert het idee om het weitje tegenover Bakboord aan te schaffen om zo de regie
over de wijk te behouden; verplaatsen van het inrijverbod tot voor de inrit zou in ieder geval de
overlast van auto’s doen afnemen. In het overleg met de gemeente zal dit worden opgebracht.
De heer Ox betreurt het dat er geen openbaar vervoer inde wijk is, het bestuur ziet geen
mogelijkheid dit tot stand te brengen.
Gevraagd wordt of de wijkregisseur nog bestaat; de regisseur van West heeft een paar dagen
geleden contact gezocht.
Gevraagd wordt of de gemeente de omgevallen bomen bij de “verboden sloot”’ nog opruimt, er is er
een door een steiger bij een van de eilanden gevallen. Deels worden omgevallen bomen niet
opgeruimd om doorgang te ontmoedigen.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor
een drankje aan de bar.

R.J.Wolfrat 20-04-2018

Addendum

