
Concept notulen Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2020 
 
Voorzitter Elger Snikkenburg heet iedereen welkom en geeft gastspreker Kees Koopman het woord.  
Hieronder een kort verslag van het amusante verhaal over de kaasdragers en hun Gilde.  
Kees is al 34 verbonden met het Kaasdragersgilde. Als je lid bent van het Gilde is dit voor altijd. 
Vroeger zorgde het Gilde voor zijn leden en elkaar. 
 
Het Gilde is in 1593 opgericht/geregistreerd. Meneer Leeghwater zorgde voor droge polders 
waardoor de zuivelboeren de ruimte kregen en zich vervolgens ook overal kaasfabrieken vestigden.  
Aan het hoofd van het Gilde staat de Kaasvader, op dit moment is dit Willem Borst.  
De Kaasvader is verplicht zijn wandelstok bij zich te dragen, heeft hij deze niet dan zal er luid 
geroepen worden: Vader, Vader, u loopt naakt! 
 
Kaasdragers mogen absoluut niet vloeken. Mocht er iets gebeuren wat een vloek uitlokt dan roept 
men UIL! Mocht er wel een echt vloekwoord uitkomen dan moet men geld in de boetepot doet. Daar 
werden vroeger ’s winters gildeleden mee geholpen die het moeilijk hadden en bijvoorbeeld 
begravenissen van betaald. Op de vrijdag voor kerst was het Kruimelavond, dan werden alle 
‘kruimels’ die over waren van het afgelopen jaar eerlijk verdeeld. Er was immers geen inkomen in de 
winter.  
 
Alle kaasdragers hebben een bijnaam. Kees het bijvoorbeeld De tolk. Hij redt zich aardig is veel talen, 
vandaar deze bijnaam. Er is ook een kaasdrager die Het rietje heet. Dit was naar aanleiding van zijn 
verhaal over het insemineren van koeien via een rietje. Als je het rietje door midden knipt heb je zo 2 
koeien drachtig voor de prijs van 1.  
 
Het blijkt dat er een aantal kaasdragers hier in de wijk wonen. Je kan er dus zomaar een op straat 
tegenkomen! Kaasdragers hebben allen een gewone baan en zorgen ervoor dat ze in het seizoen op 
vrijdag altijd beschikbaar zijn.  
 
Elke vrijdag wordt er zo’n 30.000 kilo kaas aangeleverd. De 2 grote kaasleveranciers zorgen er samen 
met de gemeente en het Gilde voor dat er elke vrijdag weer een markt kan worden gehouden. Dit 
om oude tradities te laten voortleven.  
 
De kazen kunnen redelijk goed tegen regen, maar als het boven de 24 graden is gaat het smelten en 
moet de kaas zo gauw mogelijk weer in de gekoelde wagens.  
 
Er werken verschillende mensen met hun eigen taak op de markt. Waagmeesters zorgen ervoor dat 
alles eerlijk verloopt. Dat bijvoorbeeld de Tasman (hij met het geld in zijn tas) alles eerlijk weegt. De 
mannen in de witte jassen zijn de keurmeesters, zij bekijken de kaas en bepalen aan de hand van de 
grote, hoeveelheid en verspreiding van de gaten of de kaas goedgekeurd wordt of niet.  
Om 10 uur is het Kaasvaderstijd, dan luidt de bel om de markt te openen.  
 
Er zijn nog veel meer interessante verhalen en details verteld. Wie weet nodigen we de heren van 
het Gilde nogmaals uit. 
 
Kees krijgt na afsluiting een luid applaus van het schaarse publiek en wordt vriendelijk bedankt voor 
hun bijdrage. Een blokje kaas wordt uitgedeeld en zo kunnen we na een korte pauze door met het 
volgende punt. 
 
 
 
 



De Algemene Ledenvergadering wordt door voorzitter Elger om 21:00 geopend. 
 

1. Opening 
Allereerst heeft iedereen ondertussen opgemerkt dat er net zoveel leden als bestuursleden 
aanwezig zijn. Dit hoogstwaarschijnlijk in verband met het Covid 19 virus. Een wijze beslissing 
van eenieder om thuis te blijven en prettig om toch nog iets van publiek te hebben.  
Elger geeft aan zijn functie als voorzitter neer te leggen. Hij doet een oproep voor vervanging 
van het voorzitterschap. Hij zal in ieder geval tot de volgende Algemene Ledenvergadering 
zijn functie vervullen of tot er eerder een nieuwe voorzitter naar voren treedt. 
 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Agenda is bij deze vastgesteld 

 
3. Ingekomen stukken 

Er is 1 ingekomen stuk, deze zal worden doorgeschoven naar punt 8 op de agenda. 
 

4. Verslag van de ALV van 12 november 2019 
Iemand merkt op dat in het verslag niets staat vermeld van de vorige rondvraag over het 
ongeluk met de hond bij het parkje. Excuses van de secretaris. Dit is ondertussen in de 
notulen opgenomen. In het kort: Er is vorig jaar iemand zwaargewond geraakt nadat een 
hond ineens het park bij de Haydnlaan uitrende. Er zijn daar 2 onoverzichtelijke uitgangen. 
Gevaarlijk voor zowel mens als dier. De vraag rees of er een hek/klaphek of iets dergelijks 
geplaatst kon worden.  
 

5. Financieel jaarverslag 2019 
Jacques vertelt dat het verslag zichbaar is op de website en dat daarin te zien is dat we een 
positief saldo hebben. Er volgt een vraag uit het publiek; Mocht je subsidie aanvragen, gaat 
de gemeente dan vragen stellen als je eigen vermogen te hoog is? 
Het antwoord: de vereniging zelf krijgt geen geld, het geld wordt gegeven aan een 
evenement. Ook kunnen wij laten zien dat we geld reserveren voor bepaalde duurdere 
evenementen en tot nu toe hebben we al het geld dat over was van de subsidie voor een 
evenement teruggestort naar de gemeente.  
 

6. Verslag kascommissie 
De kascommissie is afwezig. Besloten wordt deze af te sluiten. 
 

7. Benoeming kascommissie 2020 
Jan Luiijf heeft aangegeven het nog een jaar te willen doen. Elly Bootsma biedt zich aan. Zij 
wordt vriendelijk bedankt en bij deze is de kascommissie vastgesteld.  
 

8. Belangenbehartiging 
a. Verkeerssituatie Beethovensingel 

Het ingekomen stuk uit agendapunt 3 is een mail van buurtgenoten die ons een hart 
onder de riem steken over de verkeersituatie aan de Beethovensingel.  
De wijkagent gaat het bij de gemeente aankaarten. Daar is nog geen contact over 
geweest. Ook is er een vraag over de bocht bij de witte brug aan de Leharkade. Deze is 
heel onoverzichtelijk. De wijkagent begrijpt het dilemma. Eigenlijk zou de gemeente ook 
eens moeten komen kijken. Het wachten is nu op een nieuwe ambtenaar. 
 

 
 



9. Rondvraag en sluiting 
- 15 maart was de sluiting voor het aanmelden om je huis beschikbaar te stellen voor Kunst 
bij de Buren. Er zijn tot nu toe 6 huizen. Dit is te weinig om er een geslaagde dag van de 
kunnen maken. Besloten is de inschrijving een maand langer open te laten en eventueel 
Kunst bij de Buren uit te stellen tot na de zomer. Dit is afhankelijk van de mogelijke nieuwe 
aanmeldingen. Er zal een bericht op de website en op Facebook komen.  
- Er volgt een kort gesprek over de boten die aan de natuurlijke oever in de vijver liggen. Niet 
alle boten liggen er even netjes bij. Hier wordt aan gewerkt en er zal verbetering 
plaatsvinden.  
- Als laatste is er discussie over de werkgroep tegen meeuwen. Aan de Leharkade blijkt ook 
veel overlast te zijn. Het advies is met blok, straat, pleintje of buurtje zelf een werkgroep op 
te richten om de overlast aan te gaan.  
 
Om 21:30 sluit de voorzitter de vergadering en wordt iedereen verzocht zich flink te goed te 
doen aan de versnaperingen die meegebracht zijn.  


