Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 15 november 2018
Voorzitter Anneke Dirkx verwelkomt 25 aanwezigen, in het bijzonder mevrouw Yolanda de Bont.
Zij zal op 17 januari a.s. een cursusavond reanimatie geven.
Aanleiding hiervoor was de Bergermeer Run van 2017 waarbij de Hartstichting als ‘Goed Doel’ werd
gekozen.
Mevrouw de Bont, werkzaam op een afdeling neonatologie en EHBO vrijwilliger bij de Jol,
neemt alvast een voorschotje op de komende cursus.
Eerst de definitie: Reanimeren is levensreddend handelen bij een hartstilstand.
Dan een dringend advies: zorg voor een veilige plek en wees bedacht op eigen veiligheid,
ga bijvoorbeeld nooit een brandend huis binnen.
Hoe sneller een hulpverlener kan beginnen, hoe meer kans op resultaat. Daarbij bepaalt de
hulpverlener niet wanneer de behandeling moet stoppen. Ergo doorgaan tot de professionele
hulpverleners arriveren met een AED.
Mevrouw de Bont demonstreert vervolgens de app waarbij de hulpverlener stap voor stap
geïnstrueerd wordt hoe te handelen.
Aan bovengenoemde cursus kunnen 8 personen deelnemen.
Aan het eind van de avond is de cursus voltekend.
1. Mededelingen bestuur
Vermeld staat aftreden van voorzitter Anneke Dirkx en secretaris Miente van Halen.
Jacques Vlotman licht toe:
hij heeft de secretaris gevraagd vanwege de continuïteit niet volgens plan eind december af
te treden maar bij de volgende ledenvergadering in maart 2019.
De secretaris heeft ingestemd. Wiebe den Hartogh is tot 1 januari interim-voorzitter;.
Gelukkig is Elger Snikkenburg bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen.
Hij is helaas vanavond verhinderd.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd gevolgd.
3. Ingekomen stukken
Bericht van verhindering werd ontvangen van de dames Puck v.d. Veen, Loes Beemster
en bestuurslid Joost van Drunen.
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
5. Begroting 2019
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De penningmeester deelt mee dat de ‘Koffiegroep’€ 300,- m.i.v. 2019 subsidie krijgt en
daarmee in de pas loopt met andere gesubsidieerden.
6. Terugblik op Buitenspeeldag, Kunst bij de Buren en Bergermeer Run
- Buitenspeeldag:
een drukbezocht en zeer geslaagd evenement ( ca 350 kinderen), de
organisatoren verdienen een compliment.

-

-

Kunst bij de Buren: op uitgerekend een van de warmste zondagen van het jaar viel
de belangstelling hiervoor tegen. Behalve Kunst aan de muren en in de tuin kon
voor de eerste keer ook genoten worden van ‘Kunst en Kitsch, een onderdeel dat
bij de aanwezigen zeer in de smaak viel. Jan Luiyf ontpopte zich als een ware
‘Frits Sissing’.
Aan het schilderen van selfies namen slechts 11 kinderen deel.
De Bergermeer Run
De Run werd voor de derde keer georganiseerd en trok ca 150 volwassenen en
100 kinderen. Als ‘Goed Doel’ werd gekozen voor de Stichting ‘Vrienden Mee’
die deelname aan sport mogelijk maakt voor onbemiddelde jong-volwassenen.
De Stichting werd € 1750,- in het vooruitzicht gesteld.
Intussen is De Run niet alleen een sportief evenement maar ook een gezellig
gebeuren voor jong en oud op het sportveld.
Als antwoord op een complimenteuze reactie van een oudere wijkbewoonster
stelt mede-organisator Maik Passchier bij het eerste lustrum een rollator-race in
het vooruitzicht…….

7. Belangenbehartiging: oversteekplaats Beethovensingel/Bernard Zweersstraat
De verkeersdrempel werd weggehaald op een punt waar veel schoolgaande kinderen
van de Rank en de Nicolaas Beetsschool oversteken.
Mevrouw de Bont vat het probleem aldaar kernachtig samen: er is een eiland met aan
weerszijden een racebaan, hetgeen wordt ondersteund door de opmerking: aan de
westzijde 50 km met voorrang, aan de oostkant 30 km zonder voorrang.
Het bestuur heeft bij de Gemeente gepleit voor het instellen van een schoolzone zoals
aan de oostkant. Dit is afgewezen omdat de schoolgebouwen niet vanaf de
Beethovensingel zichtbaar zijn. Ook de aanleg van een zebrapad werd afgewezen met
het argument dat het slechts schijnveiligheid biedt.
Intussen is door Groen Links, D-66 en De Partij voor de Dieren een motie ingediend.
Het College van B&W wordt opgeroepen om in kaart te brengen waar en welke concrete
verbeteracties nodig en haalbaar zijn. Deze motie is aangenomen.
8. Rondvraag
- Mw. de Bont: Sinds de verbouw van Univé gebouw en Kadaster is de
Paardenrotonde een heksenketel.
Maik Passchier constateert dat de bouwplannen aan de eisen voldoen en
adviseert de ontwikkelingen aan te zien tot de gebouwen bewoond zijn.
- Dhr. de Wit: wat is er aan de hand in Het Park? Dhr. Andela weet te melden dat er
een onderwaterleiding wordt vervangen.
- De secretaris maakt van de rondvraag gebruik om de scheidende voorzitter te
bedanken voor haar actieve rol in de afgelopen 8 jaar en haar stijl van
leidinggeven, collega’s onderstrepen dit met een fraai boekwerk en een bloemen.
Jacques Vlotman wijst de aanwezigen fijntjes op de ophanden zijnde vacature……
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.
Alkmaar, 19 november 2018
Miente G. van Halen, secretaris
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