
Verslag van de Algemene Leden Vergadering 2016 

gehouden op vrijdag 15 april 2015 in het dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge. 

  

1. Opening. 
Reinier opent de vergadering met de blijde mededeling, dat we in jaren niet zoveel 
leden hebben mogen begroeten op de Algemene Ledenvergadering. Volgens de 
presentielijst is het aantal aanwezigen, incl. de bestuursleden: 40 personen. 
Aanwezig: 
-bestuursleden: Reinier Bloemer (vz), Frans Snelderwaard (verslag), Jan Popping, 
Jan Godschalk, Jan Dulfer. 
-kandidaatbestuursleden: Margaret Root, Dick Kok. 
Afmeldingen ontvangen van: 
June de Zilwa, Jannie de Boer, Annemieke van Lookeren, Ina de Graaf, Marijke en 
Adrie van Drie, Wil van der Zee, Stan Wijnant, Ap Mensink en Theo Visser. 
 
1a. Mededelingen. 
Oud-bestuursleden, die ons ontvielen. 
Het afgelopen jaar zijn twee oud bestuursleden overleden; Miep Schellinkhout-van 
der Plas; zij is 27 februari jl. gecremeerd; de voorzitter heeft hier namens OBV 
gesproken 
en Fons Vink; hij is eind februari jl. in zijn slaap overleden. De laatste jaren woonde 
Fons in Zorgcentrum Prins Hendrik te Egmond. 
 
Contributieverhoging. 
Het bestuur heeft plannen voor de verhoging van de contributie. Het voorstel is de 
contributie van € 10,00 en € 6,00 (respectievelijk twee en een personen per adres) te 
verhogen naar € 15,00 en € 10,00. Het is nu al het derde jaar achtereen dat we een 
negatief resultaat hebben; in 2013 nog € 16 positief; in 2014 € 1.331 negatief; in 
2015 € 844 negatief; en in 2016 gebudgeteerd € 3.000 negatief. 
In de afgelopen 10 jaar heeft er geen contributie verhoging plaatsgevonden. De 
huidige verhoging lijkt 50% maar uitgestreken over 10 jaar is dat slechts 4%. 
Als bestuur verwachten we meer werk te moeten uitbesteden omdat er te weinig 
bestuursleden zijn. 
De heer Hans Aalders is het hier niet met de voorgestelde verhoging eens. Hij stelt 
dat het verschil tussen een en twee personen per adres te groot is en bij deze 
verhoging nog groter wordt; met name omdat veel (ca. 20%) van de leden wel een 
stel zijn doch slechts voor één persoon als lid staan ingeschreven. 
De contributie verhoging maakt nogal wat tongen en ideeën los. Dit onderwerp wordt 
op voorstel van Cees Spanbroek verschoven naar agendapunt 4. 
 
Activiteiten van de commissies 
Veel aandacht is besteed door de commissie Verkeer & Vervoer aan: 
 Routering lijn 126; de commissie heeft zelfs ingesproken bij Provinciale Staten. 
 Stationsstraat Abcoude (grotere drukte door opening van bed and breakfast de 

Witte Dame 
 Snelheid op de Rijksstraatweg (Korte Coupure) te Baambrugge 
 Dorpsbrug Baambrugge 



 Toegankelijkheidsschouw in Abcoude; de gemeente heeft al veel knelpunten 
opgeruimd 

 de Horn; de aanleg van extra passeerstroken, o.a. gecombineerd met de 
dijkverhoging 

 Ontsluiting Fort; de plannen voor leisure plek zijn ingetrokken door 
Natuurmonumenten; voorlopig 

 Verkeerscirculatie bij Dr. van Doornplein en rond driehoek Albert Heijn, Piet 
Mondriaangebouw en het nieuwe gebouw Heeren van Angstel met Plusmarkt 
Koot 

 Het pad langs de NH Kerk in Baambrugge opnieuw bestraat. 
 Het bestuur is ingenomen met deze actieve commissie. 

 
De commissie Zorg pakt o.a. de onduidelijke communicatie aan van de gemeente 
over de hoogte van de Eigen Bijdrage voor de WMO-voorzieningen. De commissie 
zal er bij de gemeente op aandringen hierover duidelijk te verschaffen of bij alle 
voorzieningen 100% van alle kosten aan de gebruikers moeten worden doorbelast. 
 
De commissie Bouwen & Wonen heeft ons het afgelopen jaar regelmatig 
geïnformeerd over de nieuwe bouwprojecten in Abcoude en Baambrugge. Daarover 
is vaak overleg geweest met o.a. de gemeente. 
 
Overigens vindt de voorzitter het de moeite van het vermelden waard dat de 
vertegenwoordigers van de kernen Abcoude en Baambrugge (de OBV en de 
Dorpsraad Baambrugge) veel bij de gemeente gedaan krijgen door de goede 
contacten die zij hebben met gemeentelijke medewerkers. Dat valt hem iedere keer 
op bij de overleggen die de voorzitters van de dorps- en wijkcomités hebben met de 
gemeente. 
 
2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering van 17 april 2015. 
Dicky Methorst vraagt over het afscheid van Ben van Gessel. 
De voorzitter antwoordt, dat Ben teleurgesteld was (en nog steeds is) over de 
afscheidsactie van het bestuur. Hierdoor is de band tussen de OBV en Ben slecht en 
is Ben niet meer geïnteresseerd in de OBV. De voorzitter heeft getracht de situatie te 
verbeteren, doch Ben blijft bij zijn standpunt. De band tussen de voorzitter en Ben is 
er niet door vertroebeld. 
Een van de leden stelt voor namens de ALV een brief met een cadeau aan Ben te 
doen toekomen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen toegejuicht en het 
bestuur zal actie ondernemen. 
Hierna wordt het verslag goedgekeurd. 
 
3. Vaststelling sociaal jaarverslag 2015. 
Hierover zijn geen opmerkingen en als zodanig wordt het sociaal verslag 
goedgekeurd. 
 
4. Vaststelling financieel jaarverslag 2015, begroting 2016. 
Ben Verbeeten stelt voor de reserve van de OBV voor het verkrijgen van een hoger 
rendement niet meer onder te brengen bij ABN-Amro, maar bij een andere veilige 
bank, die een hoger rendement geeft. 
Ben brengt naar voren, dat er een garantieregeling is, maar de vraag is of deze ook 
voor verenigingen geldt. Dit wordt nader bekeken. 



Een vraag van de leden. Waarom is er zoveel spaargeld nodig? 
Het is gebruikelijk voor verenigingen om een buffer te hebben van circa 3 x de 
jaarinkomsten en deze trachten constant te houden. 
Op de website staat bij de budgetten voor 2016 een nadelig saldo van -/- € 3750,00 
en een totaal van -/- € 13200,00 i.p.v. -/- € 1750,00 en -/- € 11200,00. 
De cijfers op de website zijn de juiste. Door de verwachte hogere kosten in 2016 voor 
het periodiek is het budget verhoogd van € 6000,00 naar € 8000,00. Het periodiek 
was echter al naar de drukker. 
Na deze uitleg wordt ook het financiëel verslag goedgekeurd. 
 
Verhoging contributie. 
De discussie wordt voortgezet. Hans Aalders is tegen de voorgenomen 
contributieverhoging en wel vanwege het feit, dat 20% van onze leden uit 2 personen 
per adres bestaat en slechts voor 1 persoon betalen. 
Ben Verbeeten stelt voor om de contributie als volgt te verhogen: 2 personen € 12,50 
en 1 persoon € 10,00 en stelt voor om elk jaar het punt “Contributieverhoging” op de 
agenda van de ALV te plaatsen. 
Cees Spanbroek stelt voor de contributie in kleine stapjes te verhogen. 
De voorzitter stelt 2 mogelijkheden voor ter stemming. 
Nieuwe contributie m.i.v. 2017: € 15.00 en € 10,00 en 
Nieuwe contributie m.i.v. 2017: € 12.50 en € 10,00. 
Bij meerderheid van stemmen wordt er door de leden voor de verhoging van € 15.00 
en € 10,00 gekozen. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie. 
De leden van de kascontrolecommissie, Bas Both en Theo Kemme, hebben de 
kascontrole uitgevoerd: Theo Kemme leest de begeleidende brief voor, waarna het 
verslag wordt goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd. 
 
6. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie. 
Bas treedt af; Theo blijft nog 1 jaar kascommissielid. 
De voorzitter vraagt wie er kascommissielid wil worden en wie er als reserve wil 
fungeren. 
Suzanne Bakker meldt zich aan als kascommissielid en Aafke Kegel als reserve. 
 
7. Benoeming bestuursleden 
Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur drie kandidaten voor: 
 Jan Dulfer. Jan vergadert al een jaar mee, zo lang dat het voor Reinier heel 

vreemd aanvoelt om hem nu als bestuurslid aan te kondigen. Jan heeft het 
penningmeesterschap van Hans overgenomen. 

 Dick Kok, ervaren bestuurder die de gemeentelijke organisatie goed kent, 
vergadert sinds februari al mee. Dick heeft aangeboden het voorzitterschap op 
zich te nemen 

 Margaret Root heeft ook al twee maal meevergaderd en daarna besloten tot het 
bestuur toe te treden. 

 
Het huidige bestuur beveelt u deze personen aan en stelt de leden voor deze 
personen te benoemen tot bestuurslid. De leden bekrachtigen de benoemingen. De 
voorzitter wenst de nieuwe bestuursleden vooral veel voldoening bij deze taak. 



  

Er zijn vier aftredende bestuursleden. 
 Frans Snelderwaard treedt na zeven jaar af en stelt zich niet herkiesbaar, doch 

blijft wel de ledenadministratie doen en lid van de commissie Bouwen en Wonen 
 Jan Godschalk treedt na een jaar af en stelt zich niet herkiesbaar, 
 June de Zilwa treedt om gezondheidsredenen af. 
 Reinier treedt na 10 jaar voorzitterschap af, doch zal zich bezig blijven houden 

met de vernieuwing van de OBV en de commissie Communicatie. 
De voorzitter bedankt de vertrekkende bestuursleden en biedt ze een cadeau aan. 
 
Dick neemt het woord van de voorzitter over. Reinier zou in 2015 statutair aftreden, 
maar ‘mocht’ van de ledenvergadering nog één jaar aanblijven. Nu moet hij statutair 
aftreden. 
Dick dankt Reinier voor alle werkzaamheden, die hij de afgelopen jaren voor de OBV 
heeft verricht en biedt hem een cadeau aan. 
 
8. De mogelijke toekomstscenario’s voor de OBV. 
OBV wil in de toekomst het periodiek moderniseren en de website intensiever 
gebruiken. Hiervoor heeft OBV nog nodig een bestuurslid publiciteit en een 
redacteur, die deze taken op zich kunnen nemen. 
 
9. Rondvraag. 
Cees van Vliet: 
Vertelt dat hij in het verleden vele leden heeft geworven voor de OBV, doch dat dit nu 
vanwege zijn vergevorderde leeftijd niet meer gaat. Cees wenst de OBV het 
allerbeste in de komende jaren. 
Mevrouw Zijlstra: 
Mevrouw vindt het evenals vele inwoners ondenkbaar dat bus 126 in de toekomst 
niet door Abcoude gaat, doch maakt zich ook zorgen om de veiligheid van de 
gebruikers. Waarom zitten er geen veiligheidsgordels in de bus? 
Gerard Munnik geeft antwoord: volgens hem is in de wet geregeld dat bussen, die 
niet harder rijden dan 80 à 90 km/u, geen gordels hoeven. 
Cees Spanbroek: 
Uit alle hoeken is er enorme weerstand tegen de busplannen. Cees heeft de indruk, 
dat GS het plan nog wel zullen wijzigen, dit ook i.v.m. het fietspad, dat gebruikt zal 
moeten worden als voetpad. Er zal dan een voetpad naar de carpoolplaats 
aangelegd moeten worden. 
Gerard Munnik: 
Gerard vraagt aan de aanwezigen, wie er regelmatig gebruik maken van bus 126. 
Het betreft slecht vier aanwezigen. Er maken ’s morgens en ’s middags wel veel 
scholieren gebruik van de bus. 
 
10. Sluiting. 
Reinier sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een gezellige borrel en 
degenen, die zich daarvoor opgegeven hebben ook voor de maaltijd daarna. 
 


