VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG

NOTULEN algemene ledenvergadering VDM van 8 maart 2018
Aanwezig:
Harry Mock, John Haug, Sandra Deuling, Jur Jonges, Huib Gorter, Vera Reijnders, Leon
Imandt, Michiel Koekkoek en Fred Kollen (griffier en notulist)
Afwezig met bericht:
Bestuursleden: Miranda Melger, Ab Heij alsmede leden Angela Nagel, Willemijn Jonkers,
June Biallosterski.
Aanwezige leden/belangstellenden:
Nelleke Toxopeus, Rob Bonn, Henk Glotzbach, Paul van Raaijen, Bart Juffermans, Carlo
van der Vegt, Reynoud Homan, Arie Bruin, Gré Dam, Nel de Wit, Jan Stroband, Renée van
Zon, Stans Damsma, Eric-Pieter Vlaanderen, Paul Steijn, Charles Wiss, Jens Duyts, Johan
Smit, Marion van Os, Bea van Rossum-Willems, Leo Dooper, Thijn Westermann, Lysette
Lubbers.
Aanvang: Aanvang vergadering 20.00 hr.
Locatie: de Rijver

1. Opening
Voorzitter Harry Mock heet - voor de laatste maal de aanwezigen welkom en opent de
vergadering.
2. Inkomende-, uitgaande stukken en mededelingen
a. Brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 20 februari 2018 met een
uitnodiging aan de Dorpsraad om op ambtelijk niveau de geurhinder van het Den
Ouden Groenrecycling te bespreken, welk gesprek volgende week plaatsvindt.
b. De vereniging telt thans 381 leden.
c. Toezegging van de gemeente om het schelpenpaadje van de Nienhuis Ruyskade naar
de Tesselschadelaan van een nieuwe laag te voorzien. Thijn Westermann dringt
eropaan dat die laag uit echte schelpen bestaat.
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d. In maart/april 2018 worden de plantenbakken in de Dorpsstraat opnieuw beplant en
keren ook de hanging baskets terug. Deze laatste worden gefinancierd uit een
ondernemingsfonds.
e. Nel de Wit en Jur Jonges zoeken de trapleuningen voor de trapdijkjes uit. De
vergadering uit de wens deze in het midden van de trap te plaatsen.
3. Notulen algemene vergadering van 2 juni 2017
De notulen worden zonder wijziging goedgekeurd.
4. Jaarverslag
De voorzitter toont aan de hand van een visuele presentatie nog eens de inhoud van het
jaarverslag. De algemene vergadering stelt het jaarverslag vast.
5. Goedkeuring jaarrekening 2017
Sandra Deuling licht toe dat dat er volgens de jaarrekening meer is uitgegeven dan aan
gemeentelijke subsidie is ontvangen. Dit komt door de uitgegeven Dorpsstraatkrant. De
daaraan verbonden kosten zijn opgebracht door de ondernemers en de gemeente. Dat er
een winst van € 1300 is gemaakt is het gevolg van het feit dat de gemeente achteraf de
notariskosten voor de statutenwijziging van de vereniging voor haar rekening heeft
genomen.
Voorts wijst zij op de in de jaarrekening opgenomen reserve van de voorgaande
Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg. Omdat deze reserve door de bewoners is
opgebracht zal de besteding daarvan ook in overleg met de bewoners moeten
geschieden.
6. Verslag kascommissie en benoeming de leden kascommissie
Leo Dooper brengt na controle van de boekhouding namens de kascommissie (Leo
Dooper en Nel de Wit) verslag uit van de bevindingen van de kascommissie die de
algemene vergadering adviseert de bestuursleden decharge te verlenen. De commissie
adviseert voorts om voor de boekhouding voortaan gebruik te maken van een onlineboekhoudpakket waardoor deze - anders dan door het gebruik van een Excel-bestand niet verloren kan gaan.
De algemene vergadering benoemt opnieuw Leo Dooper en voorts Jens Duyts tot lid van
de kascommissie en voegt Charles Wiss als reserve lid toe. Nel de Wit is niet meer
herbenoembaar.
7. Goedkeuring en decharge
De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed en besluit de bestuursleden
decharge te verlenen.
8. Verkiezing bestuursleden
Het bestuur stelt voor Leon Imandt, Michiel Koekkoek en Vera Reijnders tot bestuurslid
te benoemen. Zij stellen zich ieder voor:
a. Leon Imandt: Is van oorsprong biochemicus en heeft tijdens zijn werkzame leven in
de ziekenhuiswereld gewerkt. Hij sloot zijn carrière af door de laatste twee jaar in
Zambia te werken. Sinds 2011 met pensioen. Hij vindt het leuk in Muiderberg te
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wonen en wat voor het dorp terug te doen. Zo was hij voorzitter van de
tennisvereniging en jeugdleider bij de voetbalvereniging.
b. Michiel Koekkoek: Is 68 jaar en woont sinds 1977 in Muiderberg. Is sinds 2012
gepensioneerd na een loopbaan in de IT-sector. Hij woont in de buurt van de
Hakkelaarsbrug en wordt daar geconfronteerd met geluidsoverlast. Daarom wil hij
zich als bestuurslid inzetten voor het tegengaan van geluidsoverlast.
c. Vera Reijnders: Woont sinds 1993 in Muiderberg. Zij wil graag voor de Dorpsraad de
communicatie via de website, Facebook en op andere wijzen verzorgen.
Met een instemmend applaus benoemt de algemene vergadering hen tot bestuurslid.
9. Aftreden voorzitter/verkiezing nieuwe voorzitter
Harry Mock geeft aan dat van het begin af aan zijn voorzitterschap tijdelijk was. Hij
wilde Dorpsraad met anderen opzetten en vormgeven om vervolgens als bestuurslid
terug te treden. Dat moment is na ruim twee jaar gekomen. Het bestuur stelt voor Jur
Jonges als voorzitter te benoemen.
De algemene vergadering benoemt Jur Jonges in de functie van voorzitter die uit handen
van Harry Mock de voorzittershamer ontvangt.
Vervolgens memoreert Jur Jonges de verdiensten van Harry Mock voor Muiderberg en
de Dorpsraad in het bijzonder. Harry heeft met de Dorpsraad veel tot stand gebracht en
voor een goede werkverhouding met de gemeente gezorgd. Nadat Harry Mock de zaal
heeft verlaten benoemt de algemene vergadering hem tot erelid van de vereniging, wat
hem na terugkeer wordt medegedeeld. Jur overhandigt Harry een (door Reynoud
Homan gemaakte) oorkonde en Sandra een bos bloemen voor diens echtgenote.
Harry Mock bedankt zijn medebestuursleden en vele anderen met een persoonlijk
woord voor de prettige samenwerking. Hij wenst de Dorpsraad veel succes.
Pauze.
Intermezzo
Burgemeester Han ter Heegde en wethouder Hendrik Boland betreden de zaal. De
burgemeester memoreert dat de Dorpsraad zich heeft ontwikkeld tot een goede
gesprekspartner van de gemeente met een adequate antenne in het dorp. Daardoor is de
Dorpsraad - met haar goede organisatie - ook een betrouwbare partner van de gemeente
gebleken. Dit is volgens hem een grote verdienste van Harry Mock die heeft gezorgd
voor bestuursleden uit verschillende disciplines die ieder als portefeuillehouder van
dorps-vraagstukken een relevant werkverleden hebben. Daarom heeft hij na zijn
benoeming tot burgemeester zijn eerste werkbezoek aan de Dorpsraad gebracht. Hij
hoopt dat Harry Mock op de achtergrond nog zijn bijdrage aan Muiderberg blijft leveren.
Wethouder Boland overhandigt Harry het boekje ‘”Gooise vogels” en een theater bon om
hiervan met zijn echtgenote te genieten. Voorts zal de gemeente op het pleintje bij de
hoek van de Nienhuis Ruijskade/Zeeweg/Badlaan een houten bank plaatsen waarop de
naam ‘Harry Mock’ wordt vermeld.
De burgemeester en de wethouder wonen vervolgens het resterende deel van de
vergadering bij.
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10. Dorpsvisie
Voorzitter Jur Jonges memoreert dat de nieuwe versie van de Dorpsvisie van de hand
van Harry Mock is en bespreekt deze aan de hand van een diapresentatie. De Dorpsvisie
wordt gepubliceerd op de website van de Dorpsraad. Vanuit de zaal worden nog tal van
suggesties tot aanpassing, verbetering of uitbreiding van de Dorpsvisie ingebracht.
11. Begroting 2018
Sandra Deuling legt uit dat het houden van openbare bestuursvergaderingen vanaf 2018
duurder zal zijn omdat door een ander tariefstelsel voortaan voor de aanwezigheid van
een beheerder moet worden betaald. Bea van Rossum zegt bereid te zijn als vrijwilliger
te helpen. Onderzocht wordt of er voldoende andere vrijwilligers zijn waardoor op die
kosten kan worden bespaard. Sandra merkt voorts op dat een licentie wordt aangeschaft
voor computersoftware waarmee enquêtes kunnen worden gehouden. Op die wijze is
sneller informatie van de leden te verkrijgen terwijl tevens het verwerken van de
verkregen gegevens veel minder tijd in beslag neemt.
De algemene vergadering keurt de begroting goed.
12. Rondvraag
a. Carlo van der Vegt vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot
ontmoetingsplek voor de hangjongeren. Sandra Deuling legt uit dat de jongeren
onderling over een locatie in gesprek zijn waarbij tevens wensen worden
geïnventariseerd. De jongeren stellen er prijs op om, gefaciliteerd door de Dorpsraad
in april 2018 voor alle inwoners een presentatie van hun plannen te geven.
b. Rob Bonn wijst op de situatie bij de Vinkenplas die hij levensgevaarlijk noemt. Het
onderhoud is na de gemeentelijke fusie veel slechter geworden terwijl er ook met te
grote voertuigen wordt gewerkt waardoor er na regen een spekgladde moddermassa
ontstaat. Hij vraagt via het bestuur de gemeente te vragen hieraan meer aandacht te
besteden.
c. Bea van Rossum verwijst naar een artikel in het Muidernieuws over de Florisberg
waarnaar de bewoners binnenkort vanuit hun tijdelijke locatie in Bussum terugkeren.
Het zou leuk zijn als de Dorpsraad hen zou verwelkomen. Jur Jonges zegt toe
binnenkort kennis te maken.
d. Rob Bonn brengt onder de aandacht dat de Rabobank Amstel en Vechtstreek een
coöperatiefonds kent dat driemaal per jaar een aanzienlijk bedrag ter beschikking
stelt voor allerlei lokale activiteiten. Hij bepleit dat de Dorpsraad hiervan gebruik
maakt.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.04 uur.

