Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad
Badhoevedorp,
gehouden op woensdag 27 mei 2015, 20.00 uur in ’t Rietland, alhier.
Notulen: Joke Schutte, secretaris
Opening en welkom
De voorzitter, Anne Marie Kamevaar heet allen van harte welkom en is verheugd over de
grote opkomst.
Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van Ciska Spikker en de heren J. Kloppenburg en H.
Schaap.
Verslag ALV van 27 mei 2014
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar wordt zonder wijziging
vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
Jaarverslag.
De voorzitter geeft toelichting op power point presentatie.
Financieel verslag
De penningmeester, Vincent Haaker, presenteert het financieel verslag 2014 en merkt op dat
uitgaven voor o.a. Ons Dorp, de website en vergaderkosten aan de hoge kant zijn. Dat de
contributie verhoogd is van 6 naar 12 euro heeft een positief effect gehad op de inkomsten.
Begroting voor 2015 wordt vastgesteld.
Verslag Kascontrole Commissie
De kascommissie heeft de bescheiden over het boekjaar gecontroleerd en in orde bevonden;
decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid. De nieuwe Kascommissie bestaat uit: de
heer R. Bassant en mevrouw C. Spikker.
Werkplan 2015
De voorzitter presenteert werkplan 2015 – zie powerpoint presentatie – en geeft toelichting.
Wat verder ter tafel komt
Tot erelid van de Vereniging werden benoemd de zeer actieve Dorpsraadleden Wijnand
Uitman en Philip Helmer. Beiden gaan Badhoevedorp verlaten en daarmee komt een einde
aan hun actieve inzet. Zij kregen een fraaie oorkonde en een bos bloemen uit handen van de
voorzitter.
Rondvraag
Er werden vragen gesteld over de perikelen rondom bus 145 en 192 en de luchtvervuiling op
de Burg. Amersfoordtlaan.
De voorzitter sluit het formele gedeelte van deze Algemene Ledenvergadering.

Na de pauze werd het allereerste Dorpsraadcafé geopend
De voorzitter nodigde de aanwezige Badhoevedorpers uit met elkaar en de actieve
Dorpsraadleden in gesprek te gaan over wat zij nodig vinden voor Badhoevedorp.
De tafels waren voorzien van witte papieren kleden, waarop men ideeën, opmerkingen en
thema’s kon schrijven. Meerdere onderwerpen kwamen aan de orde: de bussenproblematiek,
leegstand van de winkels, het belang van een goede thuiszorg, wensen voor het toekomstige
nieuwe centrum, voor- en nadelen van gemeentelijke verkeersplannen en hoe kunnen we meer
jongeren betrekken bij het wel en wee van Badhoevedorp en nog veel meer.
De Dorpsraad was zeer verheugd over deze geweldige inbreng “vanuit de zaal” zal zich op
een aantal speerpunten gaan richten in de komende tijd.
Onder het genot van een drankje kwam een einde aan deze zeer geslaagde avond.

