CONCEPT

Verslag van de ALV van Dorpswerk Noord-Holland gehouden in De Oude School
te Warder en online, op woensdag 11 mei 2022.
1. Welkom door voorzitter Nico Bijman
De voorzitter is verheugd om deze zesde ALV en na 2 coronajaren weer fysiek te organiseren én ook
de voordelen van online ontmoeten te kunnen omarmen. Veel besturen van dorpsraden en
gemeenschapshuizen zijn vastbesloten om enthousiast te blijven doen waarvoor ze bestaan: een plek
voor het sociale leven organiseren, leefbaarheid op peil houden en vooral verder brengen.
Daar zullen we als vereniging Dorpswerk ook aan blijven bijdragen, in het bijzonder richting 2023
want de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn aanstaande. We zijn en willen zichtbaar blijven bij
de politiek en de ondersteuning van ons werk veilig stellen. Welkom aan: onze contactpersoon bij de
provincie, Marjolijn Geirnaert; Ruud de Jong, bestuurslid bij de LVKK en de sprekers vanavond.
2. Ingekomen en uitgaande post en mededelingen
Secretaris Yvonne Jonkman meldt dat penningmeester Jaap Boes herstellende is, hij volgt de
vergadering online. Adviseur Martijn Mewe is afwezig. Afmelding van leden voor deze ALV genoemd.
3. Notulen ALV 2021, dinsdag 11 mei te Oosterblokker
De notulen ALV 2021 (bijlage 1) worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag secretaris 2021
Het jaarverslag (bijlage 2) is beknopt, wel met verwijzing naar bijlagen zijnde verantwoording van
uitgevoerde projecten in 2021. De vergadering is akkoord met het jaarverslag van het bestuur.
5. Financieel verslag 2021
De penningmeester is verhinderd, voorzitter licht de gevolgde procedure toe. Bijlages 3A en 3B zijn
twee weken tevoren aan de leden verstuurd. Door twee personen zijn vragen gesteld, die leiden tot
kleine correcties. Inhoudelijk zijn de rapportages wel correct opgesteld.
De gecorrigeerde bijlages over de financiën staan op de website. Dorpswerknh.nl >over ons>bestuur.
De vergadering gaat akkoord met deze rapportages.
6. Toelichting op uitgevoerde projecten 2021
Verantwoording van de uitvoering staat in bijlages:
4A. Activiteitenplan 2021. Ter informatie.
4B. Ontzorgen bij verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Provincie Noord-Holland is hier zelf
de budgethouder, daarom geen financiële verantwoording.
4C. project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis. Vertraging in de uitvoering, voornamelijk vanwege
de coronamaatregelen. Aanvraag voor verlenging tot voorjaar 2024 zal worden ingediend.

7. Kascontrolecommissie 2022, bijlage 5
Frans van Houtert neemt het woord namens de kascommissie. Bevindingen en aanbevelingen staan
in bijlage 5. Het ‘vier ogen principe’ wordt in praktijk gebracht, d.w.z. bestuurslid Wilma Boddeke
kijkt mee met de betalingen. Nico bedankt voor de opbouwende kritische noten, leerzaam.
De termijn van twee jaar voor commissielid Frans van Houtert zit erop. Frans wordt bedankt voor zijn
werk. Marjan Houtman-de Reus (dorpsraad Middelie) gaat nog een jaar door. Nieuw lid treedt aan:
Marijke Twisk (dorpsraad Uitgeest). De vergadering gaat akkoord.
8. Voorstel tot kwijting aan het bestuur
De kascommissie adviseert goedkeuring van de stukken en decharge verlenen aan de
penningmeester. De vergadering gaat akkoord.
9. en 10. Bestuurszaken en rooster van aftreden – bijlage 6
Nico Bijman heeft een jaar langer de functie van voorzitter bekleed dan in het rooster van aftreden
vermeld was (2021), voornamelijk vanwege de bijzondere omstandigheid, coronatijd. Wel is sinds
mei 2021 bekend dat de huidige voorzitter per 2022 zal aftreden en niet herkiesbaar is.
Bestuursleden, aftredend en verkiesbaar in 2022 zijn:
•

secretaris Yvonne Jonkman en bestuurslid Ruud Bakker.

Intern het bestuur is het voorstel tot herverkiezing gecheckt en akkoord bevonden. De vergadering
gaat akkoord met de herverkiezing van genoemde bestuursleden voor 4 jaar.
Voorzittersfunctie, opvolging. Het bestuur heeft sinds oktober 2021 de vacature bekendgemaakt en
actief mensen benaderd. Helaas heeft dit nog niet tot een voordracht voor een nieuwe kandidaat
geleid. Vanaf nu is de positie van voorzitter vacant. Het bestuur zal op de eerstvolgende vergadering
bespreken wie tijdelijk als vicevoorzitter optreedt.
•

Per 16 mei 2022 is bekend dat Hans Verschoor vicevoorzitter is tot 1 september 2022.

11. Wat verder ter tafel komt
Voorzitter vraagt de aandacht voor 8 juni, het Ontzorgingsfestival over verduurzamen, voor
eigenaren van gemeenschapshuizen e.a. in Haarlem.
12. Afscheid voorzitter Nico Bijman
Secretaris Yvonne Jonkman richt het woord tot Nico. Het zit erop, tien jaar voorzitterschap is iets om
met trots op terug te kijken. Grenzen verleggen past daarbij, toen, nu en straks. Daarom voor Nico en
Annemiek het boek Over de grens, wandeltochten in 18 regio’s over de grens van Nederland met
Duitsland en België. De olijfboom symboliseert kracht, verbondenheid, vrede. Een positief beeld naar
de toekomst.
Nico kijkt positief terug. ‘Mij inzetten voor leefbaarheid, voor democratie gaat bijna vanzelf, zit in
mijn genen. Ik heb het Noord-Hollands platteland goed leren kennen, ben op plekken geweest
waarvan ik het bestaan niet wist. Het werk doe je samen, in een goed team, medebestuursleden
waarmee je kunt sparren en samen optrekken, adviseurs in de uitvoering. Diverse kaartjes heb ik
thuis ontvangen via de post, als bedankje, dat doet goed. Het werk is nooit klaar, ik wens jullie veel
succes.
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