Verslag najaarsledenvergadering VDM, woensdag 25 november 2015
Locatie: ‘t Klokhuis
Aanwezig namens het bestuur:
Voorzitter Corrie Blommaert, secretaris Cor Koops, penningmeester Richard Staffhorst, Rob van Ulden
Daniëlle van den Berg (notulen), Gert van Os
Afwezig met kennisgeving namens het bestuur: Else Schipper
Afwezig met kennisgeving: SWB, College van B&W (J. Roos en F. Blommeart komen later)
Als kandidaat bestuursleden zijn aanwezig José van Ingen en Lidi Bouwman
1. Opening voorzitter en mededelingen bestuur
Voorzitter Corrie Blommaert opent de vergadering en heet namens het bestuur alle leden welkom en in het
bijzonder gastspreekster Corine Helfrich.
2. Op bezoek Corine Helfrich.
Als vertegenwoordigster van alle bedrijven die gesitueerd zijn in de voormalige Rabobank vertelt zij over
alle daar plaatsvindende activiteiten.

4. Notulen najaarsledenvergadering 6 november 2014
Corrie Blommaert geeft ter aanvulling een verklaring van het ontbreken van een voorjaarsledenvergadering.
Hiertoe is ook een brief aan de leden gestuurd. N. a. v. deze brief zijn er geen vragen of opmerkingen.
N.a.v. de notulen tekstueel of inhoudelijke vragen en of opmerkingen:
• Dhr. A. Onink: Agendapunt 5, de signaleringsgroep heeft de vergaderdata niet of onvoldoende
gecommuniceerd. Ook VDM was inderdaad niet op de hoogte. CB: De interactie (rol en overlapping
onderwerpen) met de signaleringsgroep staat hoog op de agenda voor een ontmoeting met de
wethouder (het item ‘drempels’ is ook een punt van de sign. groep). Echtpaar Ter Haar biedt
namens de signaleringsgroep hun verontschuldigingen aan en koppelt het terug.
• Dhr. P. Opic: Welke acties zijn ondernomen n.a.v. de rondvraag over de eenden/vogeloverlast?
Geen acties zichtbaar plaatsgevonden. Er wordt niet gehandhaafd. Er is wildbeheer. Er staat een
verbodsbord. Corrie Blommaert zegt toe dit mee te nemen in het overleg met de wethouder.
• Rob van Ulden vraagt of het onderwerp gymzaal wel op de agenda voor het overleg met de
wethouder staat. Dit is het geval. Er volgt een toelichting over de nieuwe sportaccommodatie.
Inzake dit beleid loopt een onderzoek. Verenigingen en gemeente hebben hier een bijeenkomst
over op 1 december in ’t Klokhuis. Verschillende zaken spelen mee. Bv. Leerlingafname BasisBuren,
waardoor de noodzaak lijkt af te nemen. In januari 2016 moet e.e.a. in de raad komen. Er wordt
gekeken naar de korte en de lange termijn. Parallel loopt het initiatief van DOS/Activitas/Mec.
Werkgroep (sporthal) is opgestart. J. Roos: in 2012 is er al ingesproken bij gemeenteraad. Geen
vertrouwen vanwege hoge kosten. Volgens de initiatiefnemers van de werkgroep is het wel
degelijk veelbelovend. Wordt vervolgd.
• Diverse zaken zijn vorige vergadering aan de orde gesteld. Hobbels(drempels), Pand van Van
Schaik. Hier is niets mee gedaan. Wat heeft het voor zin ons dan kwaad te maken en wat is dan nog
de rol van de dorpsraden? Corrie Blommaert ligt toe: Over al deze punten is wel degelijk
gesproken. Staan ook gepland in overleg met wethouder. Helaas lijkt ‘communicatie’ met VDM
niet hoog op de agenda te staan. Ook dit is samen met de rol van VDM in het algemeen en in de
ogen van de gemeente (wethouder) een actueel item. Participatie (modewoord van nu) vraagt om
meedenken, maar juist hier lijkt de gemeente niet thuis te geven. E.e.a. wordt morgen
meegenomen in het overleg met de wethouder.
De notulen worden vervolgens vastgesteld.
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3. Bestuurswijzigingen aftredend Rob van Ulden en Else Schipper. Het bestuur draagt voor als nieuwe
bestuursleden Lidi Bouwman en José van Ingen.
Corrie Blommaert neemt afscheid van Rob van Ulden en bedankt hem namens VDM voor zijn inzet.
Tevens verwelkomt zij met goedkeuring van de leden Lidi Bouwman en José van Ingen als nieuwe
bestuursleden. Zij stellen zich kort voor.

5. Jaarplan 2016
Mondeling wordt het ontbreken van een jaarplan toegelicht. Het jaarplan/leefbaarheidsplan is afhankelijk
van de wederzijdse verwachten van VDM en gemeente. Het onderhoud met de wethouder zal hier hopelijk
meer duidelijkheid geven.
6. Financiële verantwoording 2014 door de penningmeester, kascontrole en benoeming kascommissie.
Het ontbreken van één afschrift heeft ervoor gezorgd dat er geen financiële verantwoording is gegeven
waar de kascommissie naar heeft kunnen kijken. Derhalve is VDM een ‘gezonde’ vereniging met een
positief saldo.
7. Vaststellen contributie 2016.
De bij punt 6 beschreven situatie heeft ertoe geleid de contributie te handhaven op €6,- per jaar. Niemand
heeft bezwaar.
8. Prijs Maak meer van Maurik.
Frits van den Berk wint de prijs Maak meer van Maurik met zijn ‘schoonmaakactie’. Hij krijgt een vogelpot.
VDM viert haar 15-jarig bestaan als vereniging. De leden ontvangen een attentie. De eerste (pen) wordt
symbolisch uitgereikt aan A. Onink.
9. Rondvraag
• Wat is er bekend over de ontwikkelingen rond ‘De Kersentuin’. De omgeving maakt zich zorgen.
Morgen (26-11-2015) is er door de toekomstig beheerder een informatieavond gepland om 19.30
in het voormalig crematorium. Omwonenden hebben een brief ontvangen. Allerlei geruchten doen
de ronde. Corrie Blommaert gaat naar de informatieavond.
• Gerrie van der Donk wenst de nieuwe bestuursleden en VDM veel succes in de toekomst!
10. Sluiting
Corrie Blommaert bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld d.d. 11 mei 2016
Cor Koops (secretaris):
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Corrie Blommaert (voorzitter):

