Verslag van de Algemene leden Vergadering 2017
Op vrijdag 21 april 2017 is in het Dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge de jaarlijkse ALV gehouden.
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Dick Kok opent de vergadering om 15.30 uur. Hij geeft de presentielijst door en verzoekt de
aanwezigen deze in te vullen en door te geven.
Aanwezig van bestuur: Dick Kok, Jan Dulfer, Jan Popping.
Aanwezige leden: veertig personen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van: Margaret Root, Sonja v/d Donk, Tom en Irma v/d Berg, Sanne
Meijer, Rie Wassink, Ina de Graaf, Ria Sibbing (komt later).
Dick toont twee exemplaren van “55+ Steek uw licht op”; één van december 2016, in het oude format,
en één van april 2017 in de nieuwe uitvoering. Dankzij de inspanning van Linda Moen en Reinier
Bloemer is het een degelijk en mooi blad geworden. Er zijn verscheidene complimenten door de leden
naar het bestuur gemaild, waarvan Dick er twee voorleest.
Dankzij de medewerking van de gemeente aan een ledenwerfactie heeft de OBV er 70 nieuwe leden
bij. De gemeente heeft een brief naar alle 55+ -ers verstuurd, met als bijlage een wervingsbrief van de
OBV. Hierdoor zijn alle potentiele leden benaderd, zonder dat de OBV over de adressen beschikt. Dit
moet zo in het kader van de wet op de privacy. De gemeente heeft toegezegd dit ieder jaar te doen
aan de verhuisde personen boven de 55 jaar. Jan Popping heeft ook een ledenwerfactie gehouden,
waar de bezorgers van het periodiek aan mee werkten. Tympaan-de Baat ondersteunt deze actie door
de benaderde personen na te bellen.
Het aantal leden van de OBV dat in het afgelopen jaar mee deed aan de LIONS-Rabo fietstocht was
aanleiding voor de Rabo om de vereniging € 500 te schenken. Het bestuur zoekt leden die dit jaar
mee willen werken aan het organiseren van deelname van OBV aan de LIONS-Rabo fietstocht van
2017. Andere georganiseerde activiteiten waren: -de Sinterklaasmiddag, met echte Sinterklaas en
Pieten, een accordeonist en ca. veertig deelnemers, -een leuke avond met een drankje en een
eenvoudige maaltijd voor de ondersteuners van het bestuur, inclusief de bezorgers.
Ook werkte de OBV mee aan een diner voor 10 oudere/alleenstaande mensen, en een
paasevenementje van de Ichthusschool. Voor de komende periode (in mei al) wordt er een pc-training
georganiseerd.
Bij de meeste evenementen moeten externen ingehuurd worden omdat er te weinig vrijwilligers
meewerken. Dit brengt meer kosten met zich mee dan wanneer er wel eigen leden zouden
meehelpen.
Er wordt een oproep gedaan aan de leden om mee te werken aan de automatische incasso van de
contributie. De banken stoppen per 2018 met de acceptgiro’s, het systeem waar de OBV tot nu toe
gebruik van maakte. Een alternatief zou zijn om facturen voor de contributie te gaan versturen, wat
duurder is en veel meer tijd vraagt van het bestuur. De penningmeester heeft al
machtigingsformulieren, die deze middag ingevuld achter gelaten kunnen worden.
De OBV is verheugd met de nieuwe serre in het Dorpshuis, die o.a. gebruikt zal gaan worden voor de
wekelijkse Buurtkamer.
De OBV heeft goede contacten met de gemeente en de welzijnsorganisatie Tympaan-de Baat. Met de
PCOB wordt samengewerkt om elkaar wederzijds te versterken. Dit gebeurt o.a. bij de gezamenlijke
bloemlegging voor de dodenherdenking op 4 mei a.s.
De leden van de commissie Bouwen&Wonen, Frans Snelderwaard en Cor van Mourik, leggen per
eind 2017 hun functie neer. Welke leden kunnen deze commissie na hen gaan bemensen? Zij zullen
het niet echt druk krijgen, want er liggen niet veel nieuwe bouwprojecten in het verschiet.
Ook Reinier Bloemer wil stoppen, met het samenstellen van ons periodiek. Hij biedt aan om tijd te
steken in de overdracht aan de nieuwe redacteur(s).
Verder is er verbreding van het bestuur nodig. Bijvoorbeeld: de functie van secretaris is nu vacant; de
voorzitter neemt dit voorlopig waar.
2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering van 15 april 2016
Henk Paanen vraagt wat ‘stemgerechtigde leden’ precies zijn, en stelt voor de statuten en het
huishoudelijk regelement op de website te plaatsen. Het bestuur zegt toe dit verzoek te honoreren.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Vaststelling sociaal jaarverslag 2016
Er zijn geen vragen. Het verslag wordt vastgesteld.
4. Vaststelling financieel jaarverslag 2016, begroting 2017
Het financieel jaarverslag staat op de website. Er zijn geen opmerkingen of vragen.
5. Verslag kascontrolecommissie
De penningmeester licht toe dat de overdracht van de vorige aan de huidige penningmeester veel tijd
heeft gevergd. Daardoor was het financieel jaarverslag niet tijdig klaar voor de controle door de
‘kascontrole commissie’. Het financieel jaarverslag wordt nog niet goedgekeurd. Het verslag van de
commissie zal in het volgende periodiek, van juni, worden geplaatst.
6. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie
Theo Kemme controleerde voor het tweede keer en stapt nu uit de commissie. Suzanne Bakker
controleerde voor de eerste keer, maar blijft voor het komende jaar in de commissie. Aafke Kegel was
reserve en treedt nu aan voor de eerste keer. Als reserve lid meldt zich Cor Burggraaf.
7. Benoeming bestuursleden
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Dat is jammer want het bestuur moet uitgebreid worden.
Omdat er geen secretaris is neemt de voorzitter tijdelijk de taak van de secretaris op zich. Er is één
kandidaat-bestuurslid die al mee vergadert om de sfeer te proeven.
Ook de commissie Bouwen&Wonen moet voor eind dit jaar herbemensd worden, evenals de
redacteur van “55+ STEEK UW LICHT OP”.
9. Rondvraag
- Henk Paanen vraagt of de OBV kan zorgen dat de gehandicapten bij de dodenherdenking op 4 mei
een plek met uitzicht kunnen krijgen. De voorzitter gaat proberen dit samen met het
Gehandicaptenplatform De Ronde Venen voor de komende 4 mei op te lossen. Bert van Walbeek
meldt dat de Oranje Vereniging bij de dodenherdenking de C.P. v.d. Leestraat altijd probeert autovrij te
houden; daar zouden scootmobielen en rollators vooraan kunnen staan.
- Bert van Walbeek vraagt of het jaarlijkse zomer-uitje voortaan weer zoals vroeger door de weeks kan
in plaats van op zondag, zoals in 2016 en zoals weer te plannen voor 2017. Jan Popping, de
organisator van dit uitje, antwoordt het in overweging te nemen maar heeft de ervaring dat er
tegenwoordig ook door de week moeilijk vrijwillige chauffeurs te vinden zijn. Een combinatie van dit
uitje met de LIONS-Rabo fietstocht (op een zondag) is daardoor gemakkelijker te organiseren. Hij zal
de mogelijkheden bekijken.
- Ed van Diest wil van de gelegenheid gebruik maken om samen met Bert van Walbeek toe te lichten
waar de commissie Verkeer&Vervoer mee bezig is.
Voor Abcoude;
. buslijn 126: het nieuwe voetpad, de verlichting en halverwege een bank
. het muurtje bij “De Wakende Haan”: beter toegankelijk maken van het trottoir
. Amsterdamse Straatweg, uitrit van “De Lage Wal”: verduidelijken van de situatie
. Meerlandenweg: plaatsing van matrixbord dat de gereden snelheid (die meestal te hoog is) aangeeft
. Van Doornplein: aanpassing verkeerscirculatie
. Pauw in ’t Groen; aanpakken vrachtverkeer
. Derde Brug, wandelpad ZW kant: voorkomen gevaarlijk gebruik door fietsers
. KOOT Supermarkt: zebra’s, zitbank en pijl-markering op de weg.
Voor Baambrugge:
. Rijksstraatweg: snelheid vertragende drempels
. Dorpsbrug: verbreden brug en aanpassen kruispunt
. Brugstraat: herinrichting naar “shared space”
. toegankelijkheidsschouw in overleg met de gemeente.
Ben Verbeeten vraagt of bij Pauw in ’t Groen de plantenbakken beter gemarkeerd kunnen worden. ’s
Avonds zijn deze slecht zichtbaar voor fietsers. De commissie pakt dat op.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
De leden worden uitgenodigd na de pauze om 16.30 uur de film over Abcoude en Baambrugge te
bekijken. Deze film is een compilatie van oude films, ter beschikking gesteld door particulieren uit
Abcoude en Baambrugge, over het dagelijks leven alhier van weleer.
De bijeenkomst werd afgesloten, net als vorig jaar, met een eenvoudige doch smakelijke maaltijd,
verzorgd door Frits Benacchio. Er waren veertig leden die hiervan graag gebruik maakten.

