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Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
21 maart 2016
Gebouw Karavanserai, Roerdompstraat 17, alhier

Opening en welkom
De deelnemers, zo’n 33 aanwezigen, werden van harte welkom geheten.
Mededelingen:
Afmelding per bericht van Jan Pieter Bart, Henk Schaap, mw. Snijders en Brigitte van der Erve.
Verslag de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2015:
Het verslag van vorig jaar wordt zonder wijziging goedgekeurd.
Dit verslag kunt u ook terugvinden op:
http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/thema-s/algemeen/77-alv-en-dorpsraadcafe-met-zeepkist
Jaarverslag:
De voorzitter geeft verdere toelichting over het jaarverslag van 2015 met een Power Point presentatie. Dit
verslag is terug te vinden op de website: http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/dorpsraad/verslagen
Financieel verslag:
De penningmeester, Vincent Haaker, presenteert het financieel verslag van 2015. Voor wat betreft het
Participatie Project wordt een subsidie aanvraag ingediend: mocht dit niet lukken dan gaat dit bedrag
teruggestort worden.
Verslag Kascontrole Commissie:
De Kascommissie, bestaande uit Rob Bassant en Ciska Spikker, verklaart de financiële administratie in orde
te hebben bevonden, waarna de ALV het bestuur bij acclamatie décharge verleent. Naast de huidige leden
stelt Albert Roos zich beschikbaar voor de kascontrole komend jaar.
Bestuurswisseling:
Kees Koopman wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Nadat Kees zich heeft voorgesteld aan de leden
wordt Kees Koopman (bij acclamatie) door de ALV tot bestuurslid benoemd en wordt Kees gekozen als
nieuwe penningmeester.
Joke Schutte treedt af als bestuurslid. Zij heeft 9 jaar de functie van secretaris vervuld. Zij wordt hartelijk
bedankt voor al die jaren waarin zij de functie van secretaris met heel veel plezier heeft uitgevoerd.
Vaststelling beleidsplan 2016:
De dorpsraad legt via een presentatie aan de aanwezige leden het beleidsplan voor 2016 uit. Dit beleidsplan
kunt u ook terugvinden op:
http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/thema-s/algemeen/77-alv-en-dorpsraadcafe-met-zeepkist
Rondvraag:
In De Klankbordgroep wordt ook de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp vertegenwoordigd. Wat wordt daar
in besproken? Antwoord: daar worden presentaties gegeven en stukken ingezien, maar de status van dit
alles is niet duidelijk.
De leden zitten in de Klankbordgroep zonder last of ruggespraak en dat maakt het heel lastig. Ook is de
informatie hierover nergens terug te vinden.
Hierna wordt de Algemene Ledenvergadering gesloten en volgt het informele gedeelte.
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