Verslag ledenvergadering VDM dinsdag 13 april 2010-04-23
Aanwezig namens het bestuur
Joop Roos (voorzitter) (JR), Willij van der Gun (WvdG), Richard Staffhorst (RS), Cor Koops (secretaris) (CK),
Rob van Ulden (RvU) en Petra Honders (notulen) (PH), vanaf agendapunt 7 Herman van Meeteren (HvM)
Aanwezig: 20 leden.
Afwezig met kennisgeving: de heer S. van Alfen (wethouder), Mevrouw Van Zijl, Mevrouw Beets, Mevrouw T.
van Wolferen, Mevrouw V.d. Brenk, De heer Opic, De heer A. Dees, De heer A. Schipper, Fam. V.d. Donk,
Fam. Goedkoop en Fam. Swart.
1.

Opening voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet namens het bestuur iedereen welkom. In het bijzonder
welkom aan de heer J. Christiaans, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling van de
gemeente Buren en de heer Van den Berg, voorzitter speeltuin Engelshof.

2.

Notulen vergadering 4 november 2009
De notulen worden tekstueel en inhoudelijk vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.

3.

Financiële verantwoording 2009, kascontrole en benoeming kascommissie
De kascommissie bestaat uit mevrouw Heeres en de heer Vernooy. De heer Vernooy is aftredend
en wordt door het bestuur bedankt voor zijn inzet in de kascommissie. Nieuw lid van de
kascommissie is de heer G. van Os.
De penningmeester (WvdG) heeft een gezond financieel verslag van de vereniging. Het budget
bestaat uit contributie van de leden en een bijdrage van de gemeente. Het jaar wordt afgesloten met
een positief resultaat. De penningmeester merkt op dat het moeilijk is om de leden te motiveren om
op tijd te betalen. Daarom heeft het bestuur besloten om in december jl. een herinnering te sturen
aan de leden. Dit leverde een grote respons op betalingen van achterstallige contributie. Het
financiële jaarverslag ligt tijdens deze ledenvergadering ter inzage.
De heer G. van Os vraagt wat de vereniging doet als leden niet betalen. Volgens WvdG worden
deze leden 2x aangeschreven, bij niet betalen wordt dit gezien als afzegging.
Volgens de voorzitter is dit nog een voorstel en moet nog besloten worden in het bestuur. Het is fijn
dat er een positief saldo is. Het bestuur heeft daarom besloten om een website te laten ontwikkelen.
Deze gaat het najaar in de lucht.
WvdG bedankt iedereen dat zij de laatste jaren penningmeester mocht zijn en is blij dat de heer R.
Staffhorst haar taak overneemt binnen het bestuur.

4.

Jaarverslag activiteiten 2009
De secretaris (CK) leest het jaarverslag voor. De voorzitter vult aan dat het bestuur ook actief
deelneemt aan de Klankbordgroep dijkverzwaring. De heer A. Onink neemt daaraan deel namens
het bestuur. In de toekomst wil het bestuur belangstellende leden vragen om namens het bestuur
deel te nemen aan werkgroepen.

5.

Bestuursverkiezing 2009-2010
Volgens de statuten kunnen bestuursleden driemaal herkozen worden. Dit jaar is de laatste termijn
dat de heren RvU en HvM en mevrouw WvdG herkozen kunnen worden. RvU en HvM stellen zich
herkiesbaar en mevrouw WvdG heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid. Om te voorkomen dat
er elk jaar een groot verloop is van bestuursleden is besloten dat elk bestuurslid de mogelijkheid
heeft om per jaar te stoppen. Tijdens de ledenvergadering is er geen bezwaar tegen de
herbenoeming van de heren HvM en RvU. Als opvolger voor mevrouw WvdG draagt het bestuur
mevrouw Corrie Blommaert voor. Mevrouw Blommaert stelt zich voor en legt uit waarom zij graag
wil deelnemen aan het bestuur. Tijdens de ledenvergadering is er geen bezwaar tegen de benoeming
van mevrouw Blommaert. Mevrouw Blommaert wordt benoemd als bestuurslid.
Door de voorzitter en de secretaris wordt WvdG bedankt voor haar jarenlange inzet in het bestuur.

6.

Presentatie project Rivierenland in eigen hand
Mevrouw Josien Hissink van de Vereniging Kleine Kernen stelt zich voor en legt uit wat het
project ‘Rivierenland in eigen hand’ inhoudt.
De gemeente Buren werkt aan leefbaarheid in de kernen. Dit doet zij samen met de vereniging
Kleine Kernen. Bij dit project staan inwoners van de dorpen centraal. Uiteraard om aan te geven
wat er op het gebied van leefbaarheid gewenst is. Hiervoor worden interviews afgenomen en
bijeenkomsten gehouden. Leefbaarheid houdt rekening met de kwaliteit van het dorp en het
omringende platteland met 4 aspecten: sociaal-cultureel, sociaal-economisch, ruimtelijk en politiekbestuurlijk. Dit project loopt al in Beusichem en het is de bedoeling om in het najaar te starten in
Maurik. Meer informatie over dit project en de vereniging Kleine Kernen is te vinden op de
website: www.vkkgelderland.nl Mevrouw Hissink legt uit dat VDM dit project niet zelf hoeft uit te
voeren, maar de vereniging Kleine Kernen wil wel graag gebruik maken van de kennis van VDM.
De voorzitter bedankt mevrouw Hissink voor haar presentatie met een bos bloemen en een
vogelpot.

7.

Rondvraag
De voorzitter vraagt aan HvM en de heer Doeve van de SWB hoe het staat met de ontwikkelingen
in Maurik rondom de Slaag en Maurik Oost. Volgens HvM zijn voor de huizen die blijven staan op
de Slaag de kleuren bekend. Op de Slaag wordt in fases gebouwd, er zit vooruitgang in. Ook zullen
er bewoners worden toegevoegd aan de Klankbordgroep.
Volgens de heer Doeve gaan de ontwikkelingen op de Slaag als een speer. Er wordt in een cirkel
rondom de sportzaal heen gebouwd. In Maurik Oost is meer tijd nodig om voorzieningen te
realiseren.
De voorzitter vraagt aan de leden om bij het overmaken van de contributie duidelijk naam en adres
in te vullen. Het is soms moeilijk voor het bestuur om het overgemaakte bedrag te herleiden.
Het bestuur van VDM hoort graag wie er in aanmerking komt voor de Actie Mooi Maurik.
Namens de heer van de Berg van Speeltuin Engelshof worden er belangstellenden gezocht die
willen deelnemen aan het bestuur van de speeltuinvereniging.
De heer A. Onink vraagt aandacht voor de verkeersremmende maatregelen in omgeving
Lepelaarstraat/Uiverstraat. Deze moeten beter zichtbaar gemaakt worden. De voorzitter geeft aan
dat dit onderwerp meegenomen wordt tijdens het overleg met de wethouder.
De heer Heikamp vraagt aandacht voor de situatie omgeving Valentijn/Merenriet. Er komt veel
verkeer, waaronder vrachtverkeer, door deze straten die gebruik maken van een navigatiesysteem.
De bewoners hebben dit intussen zelf opgelost met de gemeente.

8.

Sluiting
De voorzitter sluit deze vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst. Als laatste is er
nog een verrassing voor mevrouw W. van der Gun. De heer R. van Ulden houdt een toespraak en
overhandigt namens het bestuur een cadeau.

