Verslag ALV 17 november 2020, 19.30 – 21.00 uur
Deelnemers namens buurt- en dorpshuizen (40); bestuur Dorpswerk (7); adviseurs
en ondersteuning Dorpswerk (4).
Namens LVVK is Ruud de Jong ook deelnemer.
Er zijn geen bezwaren tegen beeld- en geluidsopnamen van deze ALV.

1.

Welkom door voorzitter Nico Bijman

Voorzitter Nico Bijman geeft aan dat de laatste ALV in mei 2019 werd gehouden. Door corona zijn er
bijzondere omstandigheden ontstaan: geen fysieke ontmoetingen met de leden van Dorpswerk. De
frequent georganiseerde zoomsessies zijn behoorlijk goed bezocht. Uitwisseling van informatie en
ervaringen staan hierbij centraal. Richting provincie en gemeentes worden de noden van met name
de dorpshuizen stevig in beeld gebracht.
Gemeld wordt dat penningmeester Ad Ruiter bereid is tot eind december 2020 aan te blijven.
Adviseur Corry Leijen doet verslag van de persconferentie van het kabinet die op deze avond werd
uitgezonden, update coronamaatregelen.

2.

Ingekomen en teruggezonden stukken, mededelingen

Frans van Houtert van dorpshuis Het Wapen van Landsmeer vraagt aandacht voor de mogelijkheid
van een collectieve opstalverzekering nu de premie met 25% is verhoogd door de verzekeraar. Een
gezamenlijke actie zal voordeliger zijn. Hij roept hiertoe het bestuur op een inventarisatie te doen bij
de aangesloten dorpshuizen. De voorzitter heeft tussentijds overleg gehad met de LVVK, onderwerp
is besproken in het landelijk bestuur. Ruud de Jong licht toe: e.e.a. moet op provinciaal niveau
worden bekeken omdat dorpshuizen geen lid kunnen zijn van de landelijke organisatie. Wordt
vervolgd.

3.

Notulen ALV 2019

De notulen worden goedgekeurd met dank aan Sam Mulder.

4.

Jaarverslag secretaris 2019

Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd, met dank aan Sam Mulder.

5.

Jaarrekening 2019/begroting 2020/balans 2019

Schriftelijke vragen van dorpshuis De Oude School Hensbroek zijn naar tevredenheid beantwoord. De
financiële verantwoording is helder. Voorzitter meldt dat over maximaal 7 maanden opnieuw een
ALV wordt georganiseerd en dat tegen die tijd de reguliere systematiek weer wordt gehanteerd ten
aanzien van het tijdpad en de verantwoording.

6.

Kascontrolecommissie;

Gerda Steenbergen en Goof Buis zijn na beantwoording van schriftelijke vragen akkoord met de
gevoerde boekhouding.

7.

Voorstel tot kwijting aan het bestuur

Bij monde van Gerda wordt voorgesteld het bestuur decharge te verlenen. Vergadering gaat door
middel van duim opsteken in deze digitale vergadering akkoord.

8.

Opvolging kascontrolecommissie

Frans van Houtert meldt zich als opvolger van Gerda Steenbergen in de kascontrolecommissie,
vergadering is akkoord. Goof Buis blijft aan.

9.

Begroting 2021

Voorzitter meldt dat deze begroting eigenlijk bedoeld is als kennisgeving, een doorkijkje naar 2021.
Marjolein Leegwater van dorpshuis Zuidermeer en Terry Zwagerman van Dorpshuis De Oude School
Hensbroek geven aan dat het activiteitenplan en de financiële begroting 2021 op de agenda moet
komen in mei 2021.
Er volgt een discussie.
Voorzitter geeft aan er naar te kijken of dit mogelijk gemaakt kan worden. Zie voetnoot1, onderaan
de notulen.

10.

Bestuurszaken:

Wilma Boddeke uit Kwadijk, Hans Verschoor uit Medemblik en Jaap Boes uit Marken worden
voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Vergadering akkoord. Zij stellen zich kort voor.
Petra Taams neemt na zes jaar afscheid. Voorzitter spreekt dank uit voor de waardevolle adviezen en
haar helicopterview.
Ook adviseur Corry Leijen verlaat Dorpswerk Noord-Holland, per januari 2021. Het bestuur zoekt een
adviseur met specifieke kennis van dorpshuizen, duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed. Corry
geeft aan zorg te dragen voor een goede overdracht. Dorpsraden worden bijgestaan door Renske
Keur, projectleider Toekomstvisie/Omgevingswet.

Einde deel ALV 1e deel om 20.15 uur

1

Het bestuur hoeft vooraf geen verantwoording af te leggen aan de leden over het activiteitenplan en de
financiële begroting 2021. Zie statuten artikel 11; verslaglegging en verantwoording.
Conform de statuten zoals vastgesteld door de leden zal het bestuur steeds achteraf verantwoording afleggen
aan de leden van de vereniging.
Belangrijke taken van het bestuur zijn o.a. het maken van het jaarlijks activiteitenplan en het beheersen en
bewaken van de bijbehorende financiën.

2e deel THEMA – 17 november 2020
Presentaties
1. Presentatie Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, klaar voor de Omgevingswet,
door Renske Keur, projectleider Dorpswerk Noord-Holland. Met dit nieuwe project
biedt Dorpswerk Noord-Holland advies en begeleiding aan dorpsraden en
dorpshuizen die zelf een toekomstvisie willen ontwikkelen voor hun dorp.
2. Fondsenwerving. Wáár en op welke wijze kunt u fondsen vinden die u financieel
kunnen helpen? Voorlichting door:
- VSBFonds, www.vsbfonds.nl
door Aljoscha Wassenaar samen met Paul Louwens
- Stichting Univé Ledenfonds, www.unive-noordholland.nl/ledenfonds
door John Pieters

Einde 2e deel ALV 21.00 uur

Bijlagen:
Deelnemerslijst
Presentatie Renske Keur
Presentaties fondsen

28 november 2020.

