
 

 

 

 

 

 

Verslag van de digitale ALV van Dorpswerk Noord-Holland  

gehouden te Oosterblokker op 11 mei 2021 

Aanwezig: 32 personen namens leden; 5 bestuursleden; 4 personen team adviseurs; 4 overig, gasten. 

 

1. Welkom door voorzitter Nico Bijman 

Speciaal welkom aan Marjolijn Geirnaert, de contactpersoon van Dorpswerk NH bij de provincie 

Noord-Holland en aan Ruud de Jong van het bestuur van de LVKK. Ook de gasten voor het tweede 

deel van de ALV vergadering worden welkom geheten. 

2. Ingekomen en teruggezonden stukken, mededelingen.  

Secretaris Yvonne Jonkman geeft aan dat de voorzitter zijn laatste jaar ingaat. Hij gaat door tot en 

met de ALV 2022. Dorpswerk NH zal een procedure starten voor de werving van een nieuwe 

voorzitter.  

Mededeling van adviseur Martijn Mewe over de collectieve verzekering. “We zijn in onderhandeling 

met een nieuwe aanbieder. Het is nog niet definitief rond. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe 

aanbieder met een flink aantrekkelijker aanbod gaat komen.” 

3. Notulen ALV 2020, bijlage 1. Vergadering is akkoord met de notulen.  

4. Jaarverslag secretaris 2020, bijlage 2 

De secretaris zal nog de juiste datum toevoegen bij de projectfinanciering (1 oktober2020).  

Vergadering is akkoord met het jaarverslag van het bestuur.  

5. Financieel jaaroverzicht 2020, bijlage 3 

De nieuwe penningmeester, Jaap Boes, licht het overzicht toe. Er is ruim 10.000 over van vorig jaar. 

Dus wederom een toename van het saldo. Door corona zijn minder activiteiten doorgegaan en 

daardoor zijn er minder kosten gemaakt. Dit is bij de bespreking van de begroting 2021 in de ALV in 

het najaar van 2020 ook al aan de orde geweest. De penningmeester heeft een aantal schriftelijke 

vragen individueel beantwoord.  

  



 

 

 

 

 

Begroting 2021 

We hebben inmiddels een beter beeld van de inkomsten voor dit jaar: er is een behoorlijk bedrag van 

de LVKK en er is naast het activiteitenplan aparte financiering van de provincie NH voor het 

Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, klaar voor de omgevingswet! (2020/2021). Daarnaast is er een 

nieuw project Duurzaamheid voor dorpshuizen. Martijn Mewe gaat hiermee aan de slag.   

6. Kascontrolecommissie, bijlage 4 

Frans van Houtert neemt het woord namens de kascommissie (zie ook schriftelijk verslag): de 

kascommissie heeft de stukken in orde gevonden. Vervolgens word decharge gevraagd voor het door 

het bestuur gevoerde beleid. De leden hebben dit vervolgens goedgekeurd.  

De kascommissie is ook tevreden met de invoering van het ‘vier ogen principe’. Dat betekent dat 

bestuurslid Wilma Boddeke meekijkt naar de rekening van Dorpswerk NH. Vraag van Marjolijn 

Leegwater: Zijn er voorwaarden gesteld vanuit de provincie  wat betreft het activiteitenplan? 

Antwoord penningmeester: Wat we niet hebben uitgegeven krijgen we ook niet vergoed.  

De voorzitter geeft aan dat de leden van de kascommissie in principe twee jaar zitting hebben. Goof 

Buis heeft het nu twee jaar gedaan. Goof wordt bedankt voor zijn werk. Het voorstel is dat hij wordt 

opgevolgd door Marjan Houtman-de Reus van de dorpsraad Middelie. Frans Houtert gaat nog een 

jaar door. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.  

9. Bestuurszaken 

Geen.  

10. Wat verder ter tafel komt. 

Adviseur Renske Keur kondigt de bijeenkomst Hoe stimuleer je meer woningbouw in het dorp? aan 

op donderdag 17 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur (daarna EK). Knarrenhof, Tiny Houses of  Bouwen in 

eigen beheer (CPO): Tijdens de bijeenkomst  komt een aantal succesvolle wooninitiatieven aan bod. 

Onder welke voorwaarden is woningbouw wel mogelijk? En wat kun je als dorpsraad doen om meer 

woningbouw te stimuleren? Daarover gaan we met elkaar en de initiatiefnemers in discussie. 

Deel 2 van de avond stond in het teken van Vrijwillige Inzet: vernieuwing vrijwilligerswerk, delen van 

kennis en ervaringen, praktijkvoorbeelden, trends en tips, chat. 

Om 21.15 sluit Nico Bijman onder dankzegging aan alle betrokkenen af.  

[ dit conceptverslag is op 18 mei 2021 geplaatst op de website van Dorpswerk > Over ons > Bestuur ]  

 


