Algemene Ledenvergadering
Oranjevereniging Prinses Margriet
d.d. 24 maart 2018 locatie IJsclubgebouw
Aanwezig: Voltallig Bestuur
Aanwezig: 20 buurtbewoners/verenigingsleden
Afmeldingen: Geen
Opening
20.00 uur door Johan Verkuil Voorzitter a.i.

Mededelingen door de Voorzitter
- De Vereniging telt 110 betalende leden. Er zijn 52 bedrijven die ruimte voor een
advertentie in het jaarprogrammablad hebben gekocht.
- Afgelopen jaar wederom diverse evenementen kunnen organiseren , die zonder hulp
van vrijwilligers niet zo succesvol hadden kunnen verlopen. Voorzitter dankt hen hier
nadrukkelijk voor.

Notulen jaarvergadering 2017
Secretaris Ab Spaan memoreert de belangrijkste onderwerpen die tijdens de ALV van 18
maart 2017 aan de orde kwamen. De vergadering heeft hierover geen
vragen/opmerkingen en accordeert het verslag.

Jaarverslag 2017
Met behulp van een fotopresentatie wordt verslag gedaan van de georganiseerde
evenementen uit het afgelopen jaar.
In het licht van de samenvoeging van gemeenten tot de nieuwe gemeente
Krimpenerwaard hebben de diverse Oranjeverenigingen uit de gemeente een gesprek
gehad met burgemeester Cazemier. Doelstelling was onderlinge kennismaking en
kennisuitwisseling, mogelijke afstemming van activiteiten, voorlichting
vergunningprocedures en koninklijke onderscheidingen. Er zijn geen afspraken
gemaakt.
Met de gemeente is er contact geweest over de plaatsing van AED’s in onze buurt. Rond
deze tijd zal het gemeentelijk project Hartveilig Wonen bevallen van concrete
maatregelen rond de plaatsing van die AED’s. Een en ander hangt nauw samen met de
beschikbaarheid van buurtbewoners/vrijwilligers die een dergelijk apparaat met de
nodige deskundigheid kunnen bedienen.
Om het reanimatienetwerk op te bouwen, zijn veel vrijwilligers nodig. We zijn daarom
op zoek naar mensen die een erkende reanimatie-/AED-training hebben gevolgd of
bereid zijn deze te volgen. Op dit moment zijn al ruim 600 inwoners uit de
Krimpenerwaard geregistreerd als burgerhulpverlener. Dit aantal willen wij graag
verdubbelen! Kunt u reanimeren en wilt u zich ook aanmelden als burgerhulpverlener?
Meld u zich dan aan via de website www.hartveiligwonen.nl!
Aan de gevel van bedrijfspand JVA Beijerscheweg 81 (JVA) hangt nu inmiddels een AED.
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Financieel Jaarverslag 2017
Penningmeester Arnoud Geerling doet met behulp van grote hard copy spreadsheet
verslag van de financiele positie van de Vereniging.
Het grootste evenement in de buurt, het Beijersche Feest kostte ca 100 euro. Kosten
voor gemeentelijke vergunningen voor het feest (ad 250 euro) zijn vervallen. Van de
Rabobank mochten we weer sponsorgeld ontvangen.
De financien van de vereniging laten in totaliteit een positief resultaat zien. Er zit zelfs
spaargeld in de kas, er is een ruim batig saldo.
De penningmeester licht toe dat we niet met een begroting werken, omdat we een te
kleine vereniging zijn en derhalve ook met kleine bedragen te maken hebben. Door de
jaren heen is er nooit meer uitgeven dan er binnenkomt en dat werkt tot dusverre naar
tevredenheid.

Verslag Kascommissie
De kascommissie heeft de financien gecontroleerd. Zij oordeelt positief over de gevoerde
administratie en het gevoerde beleid.
De aanwezige leden verlenen het volledige bestuur kwijting en decharge voor het in het
afgelopen jaar gevoerde bestuur en beleid waaronder ook het financiele beleid. Zij verleent
in deze decharge aan de voorzitter.
Cees Anker treedt uit de kascommissie. De vergadering gaat akkoord met de benoeming
van Bram Maaijen als nieuw lid van de kascommissie.

Samenstelling Bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn Anja Prosman, Barend van Dijk en Johan Verkuil.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoemingen.
Aftredend en niet herkiesbaar is Bram Maaijen.
De voorzitter (a.i.) bedankt Bram Maaijen voor zijn inzet met een klein presentje.
Het Bestuur stelt als nieuwe leden voor:
Marja Spaans – Den Heijer, en
Jacoline Blonk.
De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoemingen.
Tom Lancel stelt de vraag hoe nieuwe leden worden ‘geselecteerd en/of op een lijst
komen’. Hij had zich ook al eerder aangemeld bij de voorzitter als belangstellende maar
heeft niets meer gehoord. De voorzitter (a.i.) antwoordt dat hem dit is ontschoten en er
geen boos opzet is. Het bestuur blij is met ieder die zich wil inzetten voor de buurt en zal
nagaan op welke wijze we alsnog van de diensten van Tom gebruik kunnen maken. De
voorzitter (a.i.) komt er persoonlijk bij hem op terug.
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Rondvraag
-

-

-

Bram Maaijen vraagt of, om de kosten te drukken, het IJsclubgebouw niet van
zonnepanelen kan worden voorzien. Voorzitter (a.i.) antwoord dat die vraag
thuishoort bij de IJsclub.
Alie Dekker vraagt of in de toekomst tijdens het Sinterklaasfeest er niet op kan
worden toegezien dat het in de zaal wat rustiger is. Er was veel lawaai de laatste
keer. De voorzitter (a.i.) antwoord dat dit toezicht een zaak van de ouders is,
maar dat we volgende keer het aanwezige publiek ook regelmatiger om stilte
zullen vragen.
Met steeds meer aanwezigen/kinderen is het ook lastig om de aandacht attentiecylcus van met name de kinderen te managen, zeker wanneer ze hun
cadeautje hebben ontvangen.
Abe Maaijen wijst de aanwezigen op de aanwezigheid van de website en de
mogelijkheid om, na aanmelding, periodiek de nieuwsbrief te ontvangen.
Tom Lancel vraagt of er niet iets aan de kwaliteit van het grasveld bij het
IJsclubgebouw kan worden gedaan. Daardoor kunnen we er vaker door het jaar
heen gebruik van maken. Mollen is wel een groot probleem. Voorzitter (a.i.) zal
vaker de gemeente inseinen ten aanzien van het onderhoud.
Tom Lancel vraagt of we niet meer voor de jeugd kunnen doen. Er ontstaat bij de
aanwezigen een gesprek over allerlei mogelijkheden. Het is ook een gegeven van
deze tijd dat het voor jongeren moeilijk is om iets attractiefs te organiseren en
bovendien diezelfde jeugd bereid te krijgen daartoe de handen uit de mouwen te
steken. Dit zie je ook bij voetbalclubs en andere verenigingen. Het Bestuur heeft
dit onderwerp op de agenda en is ook in gesprek met jongeren uit de buurt. Blijft
punt van aandacht. Met onze goede financiele positie moeten we wellicht ook wat
extra’s doen voor deze jeugd en hen iets bieden, waardoor ze blijvend goede
herinneringen aan hun buurt zullen behouden.

Sluiting
De voorzitter (a.i.) sluit omstreeks 21.15 uur de vergadering.
Aansluitend is er een verloting van drie prijzen:
een cadeaubon t.w.v. 60 euro bij bloemen en plantenwinkel “De Verlokking’, en
twee cadeaubonnen t.w.v. 30 euro bij ‘Snackbar Shoarma Petit Restaurant Eegdeman’.
De avond wordt besloten met een prachtige foto voorstelling en boeiend reisverhaal
door Abe en Wil Maaijen van hun vakantiereis naar Zuid-Amerika (o.a. Bolivia en Chili).

Stolwijk, 26 maart 2018
Secretaris, Ab Spaan
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