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Inhoudsopgave

Jaarverslag 2019

Voorwoord
In dit jaarverslag vindt u informatie over de activiteiten en de financiële verantwoording van
de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp over de afgelopen periode. Tevens bevat dit verslag
een weergave van onze doelstelling en de inrichting en samenstelling van onze vereniging.
Ook blikken wij vooruit op de wijze waarop wij de komende jaren aan onze doelstellingen
willen werken.

Algemene informatie
De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp -kortweg VDB- is een onafhankelijke en ongebonden
vereniging. Het gekozen bestuur en leden die een actieve rol vervullen zijn allen
dorpsbewoners die zich vrijwillig inzetten voor de belangen van Badhoevedorp. Niet alleen
voor de leden van de vereniging maar voor alle bewoners van Badhoevedorp.
De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp begon in 1932 als ‘Buurtvereniging de Badhoeve’ die
de belangen van het gebied tussen de Hoofdweg, Schipholweg en de ringvaart tussen Lijnden
en Schiphol te behartigen. Badhoevedorp ontstond in 1936, waarna de naam van de
vereniging werd gewijzigd in ‘Dorpsvereniging Badhoevedorp’ om weer later de naam
‘Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp’ te krijgen.

Doelstelling
In de statuten staat het doel van de Vereniging omschreven als: de behartiging van de
algemene belangen van de inwoners van Badhoevedorp speciaal deze die verband houden met
het wonen of werken in Badhoevedorp, zoals leefbaarheid, gezondheid, sociale samenhang,
duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving. Dit betreft onder andere de ruimtelijke
inrichting in en rond Badhoevedorp, groen, mobiliteit en veiligheid en de gevolgen van de
nabijheid van Schiphol. Voor zover ten dienste van de algemene belangen, kunnen na
toestemming van de ALV ook collectieve belangen van bewoners worden behartigd, in het
bijzonder van bewoners die gevolgen ondervinden van (her)inrichting van het dorp, in
bestaande en nieuwe wijken.
De VDB zoekt daarbij onophoudelijk naar samenwerking en betrokkenheid, zowel binnen het
dorp als met de gemeente. Wij werken daarbij actief samen met bewoners, maatschappelijke
organisaties, ondernemers en winkeliers om in kaart te brengen wat er leeft in ons dorp. Op
die manier proberen wij een brug te slaan tussen de belangen van Badhoevedorp en de
beleidsplannen van de gemeente.
Zo werken wij samen aan een prettig Badhoevedorp waar het voor jong en oud, nu en in de
toekomst, goed en gezond wonen is.

Algemene informatie
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Speerpunten
Verbinden
Contact en communicatie. Betrokkenheid in en met het dorp, overeenkomsten vinden en
tegenstellingen verkleinen, meedenken en tot oplossingen komen, participatie en invloed
uitoefenen.
Vergroenen
Natuur en milieu. Compensatie voor het verdwenen
wandelbos, groen en water als bescherming tegen
ultrafijnstof,
aandacht
voor
grondgeluid,
maatregelen om nadelige gezondheidseffecten te
beperken.
Verblijven
Wonen en werken. Een prettig Badhoevedorp:
gezonde leefomgeving, duurzaam ingerichte
openbare ruimte, levendig dorpscentrum, goede
voorzieningen, betaalbare woningen, behoud van
het dorpse karakter.
Verplaatsen
Verkeer en bereikbaarheid. Veilige routes voor voetgangers en fietsers, een goede
verkeerscirculatie in en om het dorp, volwaardig openbaar vervoer, adequate
ontsluitingsroutes, aandacht voor knelpunten.

Samenstelling van het bestuur
Begin 2019 bestond het bestuur uit drie leden: Albert Roos, Bob van Velthuijzen en Margriet
Rietmeijer-Blommers. Na het overlijden van Bob van Velthuijzen werd het bestuur versterkt
door drie nieuwe leden: Wilma IJzerman-Lap, Huib van Kollenburg en Rinske van Raalte. De
taken werden onder de bestuursleden verdeeld naar onderwerp of aandachtsgebied. In de
loop van 2019 legden Wilma IJzerman en Huib van Kollenberg wegens omstandigheden hun
bestuursfunctie neer, waaronder het voorzitterschap. Het bestuur ging vanaf toen met drie
personen verder:
Albert Roos
Margriet Rietmeijer
Rinske van Raalte

penningmeester (gebiedsontwikkeling, verkeer, sociaal domein)
secretaris (openbare ruimte)
bestuurslid (communicatie, Schiphol, sociaal domein)

Er is sprake van roulerend voorzitterschap. De rol van voorzitter wordt vervuld door het
bestuurslid die het aandachtsgebied heeft waarop de bijeenkomst betrekking heeft. Bij
bestuursvergaderingen wordt vooraf bepaald wie de dagvoorzitter is.
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Inrichting van de vereniging
De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp bestaat uit een bestuur en ongeveer 700 leden.
Daarvan zijn zo’n twintig leden actief lid, wat inhoudt dat zij extra activiteiten ondernemen ter
ondersteuning van het bestuur. Voorts kent de vereniging zogenoemde groepen of teams. Een
groep bestaat uit twee of meer mensen die zich bezig houden met een bepaald onderwerp.
De leden van een groep
kunnen (actief) lid zijn
van de vereniging maar
dit is geen vereiste. Tot
slot kent de vereniging
ook adviseurs. Deze
kunnen lid zijn van de
vereniging maar ook dat
is
geen
vereiste.
Adviseurs geven advies
op grond van hun
kennis, expertise en/of
ervaring vanuit hun
interesse of vakgebied.

Aandachtsgebieden / groepen
Gebiedsontwikkeling: Centrum; Quatrebras; Schuilhoeve; Het Lint; Veldpost
Luchthaven Schiphol: fijnstof en grondgeluid; milieu en omgeving
Openbare ruimte: wandelnetwerk; beheer en groen; water
Verkeer: verkeersstructuurplan; openbaar vervoer; fietsveiligheid; Sloterbrug
Sociaal domein: voorzieningen; ouderen; jeugd en jongeren; gehandicapten

Contactgegevens
Postadres
Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
Postbus 60
1170 AB Badhoevedorp

Vergader- en bijeenkomstenlocatie
Dorpshuis Badhoevedorp
Snelliuslaan 35
1171 CZ Badhoevedorp

Website
www. dorpsraadbadhoevedorp.nl
www. hallobadhoevedorp.nl

Secretariaat
secretaris@dorpsraadbadhoevedorp.nl
06 - 14 65 95 30

Algemene informatie
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Activiteiten
Contact met het dorp
Het organiseren van Open Avonden, informatieve bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is.
Deze hebben wisselende thema’s waarin Badhoevedorp centraal staat en onze speerpunten
de leidraad vormen. Ook zijn wij aanwezig bij gelegenheden als jaarmarkten en evenementen,
om de mening van dorpsbewoners over actuele onderwerpen te peilen en behoeften, wensen
en knelpunten te inventariseren. Wij brengen nieuwtjes en koppelen informatie terug via onze
nieuwsbrief en het digitale dorpsplein HalloBadhoevedorp. Jaarlijks brengen wij een
Dorpsgids uit met informatie over het dorp en onze vereniging.
Contact met de gemeente
Er wordt op verschillende niveaus contact met de gemeente onderhouden. Wij informeren
zowel ambtenaren, gemeenteraadsleden als wethouders over wat er leeft in Badhoevedorp.
Ook hebben wij regelmatig overleg met de gebiedsmanager en de omgevingsmanager
gebiedsontwikkeling. Als het gemeentebeleid in conflict komt met onze dorpsbelangen,
zoeken wij naar mogelijkheden om de gemeente haar plannen te laten bijstellen.
Informatie en kennis verzamelen
Actieve (bestuurs-) leden wonen raadssessies, netwerkbijeenkomsten, seminars en
congressen bij. Ook worden overheidsbesluiten, ambtelijke stukken en bekendmakingen
gevolgd en gelezen. Zo worden kennis en dossiers opgebouwd om indien nodig, onze
standpunten goed te kunnen beargumenteren.

Contacten en bijeenkomsten in 2019
Bijeenkomsten van de vereniging
▪ 19 x bestuursoverleg
▪ 4x actieve ledenbijeenkomst
▪ 5x Openbare Avond
- Sloterbrug
- Dorpscentrum
- Presentatie dorpsgids
- Schiphol
- Openbaar vervoer
▪ 1x Algemene Ledenvergadering
▪ 5x voorbereiding gebiedsoverleg
▪ 6x voorbereiding beheeroverleg

Activiteiten

Overleg/contact met de gemeente
▪ 5x gebiedsoverleg (gebiedsontwikkeling
met de gebiedsmanager en de gebiedsontwikkelingsmanager e.a.)
▪ 6x beheeroverleg (programma openbare
ruimte met beheermanager e.a.)
▪ 4x overleg groencompensatie
▪ 4x overleg wandelnetwerk/groene kansen
▪ 3x schouw/overleg Sloterbrug
▪ 1x overleg DSO centrum
▪ 2x overleg met wethouder Sedee
▪ 1x overleg met wethouder Ruigrok
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Externe bijeenkomsten
▪ 10x netwerkontbijt Meer voor Elkaar
▪ 3x overleg Dorps- en Wijkraden
Haarlemmermeer
▪ 2x informatiemarkt Badhoevedorp van de
gemeente Haarlemmermeer
▪ 1x bijwonen/inspreken raadssessie
▪ 1x hoorzitting bezwaarprocedure
▪ 1x seminar LSA ‘bewonersinitiatieven’
▪ 1x kennisdag LSA ‘vrijwilligers’

Contact met externe partijen
▪ Stichting Maatvast
▪ Meerwaarde
▪ Omgevingsraad Schiphol
▪ Dorpsraad Sloten
▪ Business Club Badhoevedorp
▪ Belangengroep Gehandicapten
Haarlemmermeer BGH
▪ Podium voor Architectuur
▪ buurtvereniging Nieuwe Meer
▪ Vrouwen van Badhoevedorp

Overige
▪ 1x overleg pluk- en moestuintjes A9
▪ 1x overleg grondgeluid
▪ 1x overleg Ringdijk/Ringvaart
▪ 1x informatieavond schelpenpaden
▪ 1x poll JouwBadhoevedorp
▪ 1x overleg Omgevingsvisie
▪ 2x fietssafari met raadsleden
▪ 1x inrichting knoop A4-A9
▪ 1x VOR overleg
▪ 1x overleg voortgang Papegaaistraat

Lidmaatschappen
▪ Landelijk Samenwerkingsverband Actieve
bewoners LSA
▪ Dorpswerk Noord Holland
▪ Natuur- en milieufederatie Noord Holland
▪ Coöperatie Gebied Online
▪ Reizigersvereniging Rover
▪ Fietsersbond Haarlemmermeer

Jaaroverzicht 2019
JANUARI
• De kerstboominzamelactie had een geweldig resultaat van 960 bomen, er moest zelfs met spoed
een extra container worden aangeleverd!
• Brainstormsessie over mogelijkheden voor het opzetten van Speciaal Vervoer in Badhoevedorp.
• Het thema van de maandelijkse openbare bijeenkomst was “Wat vind je van belang voor ons
dorp?” Ook: de eerste stappen rond de vernieuwing van de Sloterbrug.
FEBRUARI
• Op de openbare bijeenkomst gaf de groep Bezorgd Badhoevedorp haar visie op het Definitief
Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) van het nieuwe dorpscentrum. Behoud van het dorpse
karakter blijft hierbij hoog op de agenda staan bij de Badhoevedorpers.
• Er werd een oproep gedaan voor hulp bij het organiseren van moestuintjes op de oude A9, een
initiatief dat door o.a. de gemeente, Zorgboerderij Badhoevedorp en de VDB werd opgepakt.
• Acht insprekers uitten hun zorgen over de plannen in de raadsessie over het DSO Centrum van de
gemeenteraad en het college. De wethouder gaf daarop aan goed met iedereen in gesprek te
blijven, naar nieuwere vormen van participatie te kijken en de verkeersontsluiting te laten
onderzoeken. Het VDB-bestuur is ook afzonderlijk met de wethouder en het projectbureau in
gesprek gegaan om de zorgen over het DSO Centrum die in het dorp leven, te bespreken.

Activiteiten
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MAART
• In de Algemene Ledenvergadering werden het jaaroverzicht 2018 en het werkplan 2019
gepresenteerd en drie nieuwe bestuursleden benoemd. Ook werd een statutenwijziging aan de
leden voorgelegd, waarmee de VDB de bewoners van het dorp nog beter kan vertegenwoordigen
(meer informatie: www.dorpsraadbadhoevedorp.nl, zoek op statuten).
• Met Rijkswaterstaat is overlegd over de bomencompensatie. De VDB houdt de vinger aan de pols
of de weggehaalde bomen daadwerkelijk gecompenseerd worden met nieuwe aanplant.
• Er werd een begin gemaakt met het opzetten van AutoMobiel, een project voor sociaal vervoer
in Badhoevedorp.
APRIL
• De openbare bijeenkomst had als thema “Vinden en Verbinden” met o.a. zes presentaties over
mogelijkheden voor de tijdelijke invulling van de oude A9. Wethouder Sedee was aanwezig om
het eerste exemplaar van de nieuwe dorpsgids in ontvangst te nemen. Ook reikte zij de prijzen uit
aan de drie prijswinnaars van de aan de dorpsgids gekoppelde fotowedstrijd.
• Helaas legden twee van de nieuw benoemde bestuursleden hun bestuursfunctie neer. Zij blijven
zich wel als actief lid voor de VDB inzetten.
MEI
• De VDB diende een zienswijze in over de geplande nieuwbouw op de locatie van het voormalige
Servicepunt aan de Sloterweg omdat het beperkte aantal parkeerplaatsen in het plan er toe zou
leiden dat er te veel auto’s komen voor het aantal parkeerplekken aan de Sloterweg. De plannen
zijn inmiddels gewijzigd en er worden parkeerplekken op en in het gebouw gerealiseerd.
JUNI
• Op de jaarmarkt was ook de VDB present met een aantal vrijwilligers, om dorpsgenoten te
informeren over de veranderingen die ons dorp staan te wachten. Ook werden de wensen en
ideeën van bewoners gevraagd zodat de VDB hiermee aan de slag kon gaan.
• Het nieuwe VDB-bestuur had een kennismakingsgesprek met verkeerswethouder Ruigrok en
daarin haar zorgen geuit over de bereikbaarheid en mobiliteit van Badhoevedorp. Er zijn
afspraken gemaakt over het indienen van een wensenlijst voor het volgende Vervoersplan (2021).
• Ook met wethouder Sedee (gebiedsontwikkeling Badhoevedorp) had het VDB-bestuur een
gesprek. Over de plannen voor de Sloterbrug, het centrum, het Groene Lint en het
verkeerscirculatieplan, die van grote invloed zijn op de leefbaarheid van het dorp. Ook het
onderwerp participatie kwam ter sprake. Geconstateerd kon worden dat er vooruitgang is in de
communicatie en samenwerking tussen VDB en gemeente, de VDB krijgt regelmatig de ruimte om
inbreng, wensen en knelpunten vanuit Badhoevedorp in te brengen en te beargumenteren.
• Wethouder Nobel (locoburgemeester, financiën, grondzaken) heeft met vertegenwoordigers van
de VDB gesproken over de zorgen om de geluidsoverlast van Schiphol. Badhoevedorp ervaart
steeds meer overlast en gezondheidsproblemen, wat ook werd bevestigd door het RIVM dat
onderzoek deed onder schoolkinderen in Badhoevedorp naar de gevolgen van ultrafijnstof (meer
informatie: www.HalloBadhoevedorp.nl, zoek op RIVM).
JULI
• Op 10 juli werd onze nieuwe burgemeester Marianne Schuurmans geïnstalleerd. De VDB was hier
uiteraard bij aanwezig om de felicitaties namens Badhoevedorp over te brengen.
• De groep Bezorgd Badhoevedorp organiseerde in samenwerking met de VDB fietstocht door
Badhoevedorp voor Haarlemmermeerse raadsleden een om het dorp beter te leren kennen.

Activiteiten
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•

JouwBadhoevedorp, het online participatie platform om mee te denken over het nieuwe Centrum
en dorpsplein, werd door de gemeente gelanceerd.
• Met de 'Door het Lint Run 2019' werd gevierd dat de hekken rondom de oude A9 eindelijk waren
verdwenen. De VDB was er ook bij (maar rende niet mee).
• Sociaal vervoerproject AutoMobiel ging van start: vanaf eind juli kon dankzij de inzet van vrijwillige
chauffeurs voorzien worden in de behoefte aan vervoer voor kwetsbare ouderen.
AUGUSTUS
• Het Freeway Festival werd gehouden op de oude A9: kramen met streekproducten en leuke
cadeauartikelen, foodfestival, muziek en kinderactiviteiten. De VDB was er ook, om te peilen hoe
de participatie via JouwBadhoevedorp werd ervaren.
• Op dezelfde dag werd gestart met de aanleg van het Pluk & Moestuin project op de oude A9.
• Tijdens een hoorzitting heeft de VDB haar bezwaar tegen het verkeersbesluit om fietsers in park
Quatrebras toe te staan gemotiveerd. Direct daarna is er in rechtstreeks overleg met de gemeente
overeenstemming bereikt: in het parkgebied en rond de kinderboerderij zijn fietsers niet
toegestaan, alleen op het Franse plein. Daar blijft het dus nog wel opletten.
• De wijziging in de VDB-statuten werd formeel bij de notaris vastgelegd.
SEPEMBER
• Het thema van de openbare bijeenkomst was “Badhoevedorp en Schiphol: gemak of ongemak?”
Met informatie over de Adviesraad Schiphol en aansluitend een discussie over of ons dorp vooral
last heeft van een luchthaven dichtbij, of dat de voordelen tegen de nadelen opwegen.
OKTOBER
• De VDB wandelnetwerkgroep hield samen met de gemeente een informatieavond over de aanleg
van schelpenpaden in het dorp. De wandelgroep heeft als doel om heel Badhoevedorp met elkaar
te verbinden door nieuwe wandelroutes voor te stellen en te realiseren.
• Het thema van de openbare bijeenkomst was “Te voet, per fiets of met de bus in Badhoevedorp”.
Gastsprekers van de fietsersbond en reizigersvereniging Rover gaven hun visie op de mobiliteit in
en om het dorp. De VDB haalde suggesties op voor het OV-plan van 2021.
NOVEMBER
• De onder Badhoevedorpers verzamelde suggesties voor het OV-plan 2021 werden naar de
gemeente gestuurd, zodat deze worden meegenomen in de besprekingen met de
vervoersmaatschappij.
• De gemeente presenteerde het ontwerp van het vernieuwde Verkeersstructuurplan voor
Badhoevedorp tijdens een inloopavond in het dorpshuis.
• In Strandpaviljoen Q-Beach hield de gemeente een informatiemarkt over de lopende projecten in
de gebiedsontwikkeling van Badhoevedorp.
DECEMBER
• Tijdens de eindejaarsbijeenkomst keken bestuur en actieve leden terug op de wijze waarop de
vrijwilligers van de VDB zich het afgelopen jaar hebben ingezet. Ook werd vooruit gekeken naar
2020, en de wijze waarop de VDB zich zal inzetten voor de leefbaarheid in Badhoevedorp nu en
in de toekomst.

Activiteiten
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Vooruitblik
Badhoevedorp maakt grote veranderingen door: de ontwikkeling van nieuwe (woon)gebieden
is in verschillende stadia van planning en uitvoering. Dit heeft invloed op meerdere vlakken:
afname van het aanwezige groen, toename van verkeer, verandering van beschikbare
voorzieningen. Ook andere projecten, beleidsplannen en herzieningen hierop, zijn van invloed
op Badhoevedorp en haar inwoners.
Er moet veel werk verzet worden door een relatief kleine groep actieve leden en een klein
bestuur. Het werkplan geeft aan op welke ontwikkelingen de vereniging zich de komende
periode wil richten en op welke wijze de VDB haar ambities wil trachten te bereiken.

Werkplan
De VDB blijft zich hard maken voor de leefbaarheid in Badhoevedorp: een klimaatbestendige,
duurzame en gezonde leefomgeving. Wij toetsen daarbij het gemeentelijk beleid in alle fasen
van planvorming aan de hand van onze vier speerpunten verbinden, vergroenen, verblijven
en verplaatsen.
In en rond Badhoevedorp
▪ Openbare ruimte: compensatie -zo veel mogelijk in en dichtbij Badhoevedorp- van het
verdwenen groen, signaleren van onveilige situaties, verbeterpunten en suggesties onder
de aandacht brengen bij de gemeente.
▪ Schiphol: aandringen op maatregelen tegen de hinder door grondgeluid en (ultra-)
fijnstof.
▪ Verkeer: aandacht vestigen op verkeersknelpunten, verminderde bereikbaarheid,
gevaarlijke situaties voor kwetsbare verkeersdeelnemers, verslechterde dekking van het
openbaar vervoer, gevolgen van het vernieuwen van de Sloterbrug.
▪ Gebiedsontwikkeling: inrichting van het dorpscentrum, functie, inrichting en vormgeving
van het Lint, Veldpost en Schuilhoeveterrein.
▪ Sociaal domein: behoud van / verbetering van het voorzieningenniveau.
Landelijke thema’s
▪ Omgevingswet: deze zal naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treden. Met een
voor en door bewoners ontwkkelde omgevingsvisie wordt inhoud aan de uitvoering van
deze wet gegeven, een proces waar de VDB en andere kernen al mee bezig is.
▪ Participatie: een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is dat de burger meer
inspraak krijgt in de eigen leefomgeving; inclusieve democratie dus. Participatie gaat om
met elkaar in gesprek gaan, iedereen bij de besluitvorming betrekken en de mogelijkheid
bieden om invloed uit te oefenen. Participatie verbindt en draagt bij aan het verkleinen
van tegenstellingen in plaats van deze te vergroten. Als bewonersvertegenwoordigende
organisatie zet de VDB zich in om bij te dragen aan het vormgeven van de inclusieve
democratie binnen de gemeente Haarlemmermeer.

Vooruitblik
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Inrichting van de vereniging
▪ Het bestuur bestaat uit 3 leden en er zijn zo’n 20 leden die zich actief inzetten op één of
meer aandachtsgebieden. Gelet op de hoeveelheid informatie en projecten is dit een
grote belasting voor deze vrijwilligers. De VDB zet dan ook in op het vergroten van het
aandeel actieve leden en uitbreiding van het bestuur. Ook wordt ingezet op (externe)
expertise, adviseurs en projectmatige ondersteuning door vrijwilligers.
▪ Een communicatieplan wordt opgesteld, de administratieve organisatie wordt geüpdatet
en heringericht. De bestuursprocessen worden geëvalueerd en opnieuw vastgelegd.
Communicatie en betrokkenheid
▪ Samenwerking met andere partijen biedt kennis, informatie en draagvlak. De VDB zet in
op het leggen van nieuwe contacten en het vergroten van haar netwerk.
▪ Bestaande kanalen en andere (social) media inzetten om de naamsbekendheid van de
VDB te vergroten, actieve werving van nieuwe leden en donateurs.
▪ Een brug slaan tussen het dorp en de gemeente door zowel bewoners als beleidsmakers
te informeren, stimuleren en adviseren.
▪ De jaarlijkse Dorpsgids wordt ook de komende vijf jaar uitgegeven, in samenwerking met
stichting Maatvast.
▪ Het faciliteren van het digitale dorpsplein HalloBadhoevedorp wordt gecontinueerd.
▪ Uitgave van het papieren informatieblad “Ons Dorp” is niet haalbaar wegens een gebrek
aan vrijwilligers. Deze optie voor ‘niet gedigitaliseerde’ betrokkenen blijft echter een
aandachtspunt voor de toekomst.

Kalender 2020-2021
Openbare Avond (vrij toegankelijk)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dinsdag 25 februari 2020
dinsdag 21 april 2020 (geannuleerd i.v.m. corona)
woensdag 27 mei 2020 (geannuleerd i.v.m. corona)
woensdag 30 september 2020 (vervangen voor Algemene Ledenvergadering)
dinsdag 20 oktober 2020
maandag 30 november 2020
woensdag 27 januari 2021
dinsdag 20 april 2021
mei/juni, september, oktober en november (data nog niet bekend i.v.m. reserveren dorpshuis)

Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden)
▪
▪
▪

maandag 30-3-2020 (geannuleerd i.v.m. corona)
woensdag 30-9-2020
maandag 29-3-2021

De VDB organiseert minimaal 6 openbare avonden en één algemene ledenvergadering per
jaar. Alle data zijn onder voorbehoud. Actuele informatie over definitieve datum en tijd, locatie en
onderwerp of thema wordt via de nieuwsbrief en online informatiekanalen bekend gemaakt.

Vooruitblik
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Financiën

De inkomsten van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp bestaan uit contributie en donaties van
haar leden en een jaarlijkse subsidie van de gemeente.
Leden
Het aantal leden van de vereniging is afgenomen na een administratieve opschoning: leden die de
contributie meerdere jaren niet hebben voldaan (door onder meer niet gemeld overlijden of
verhuizen) zijn uit het ledenbestand verwijderd. In 2020 zal het ledenbestand verder worden
geactualiseerd. De vereniging is niet voornemens de contributie van € 12,- per jaar volgend jaar te
verhogen.
Financiële reserve
Door bewust en voorzichtig te begroten beschikt de vereniging over een ruime reserve. Door gebrek
aan mankracht zijn er de laatste jaren minder projecten en initiatieven uitgevoerd dan gewenst. Om
de ambitie tot groei en het uitbreiden van onze activiteiten in de nabije toekomst financieel haalbaar
te maken zijn deze reserves hard nodig om de benodigde kosten voor het inkopen van middelen,
kennis en expertise en het uitbesteden van werkzaamheden te kunnen bekostigen.
Deze reserves worden onder meer aangewend voor juridisch en ander deskundig advies en het
(helpen) uitvoeren van initiatieven ten behoeve van (algemene) dorpsbelangen. Ook is er een
gereserveerd bedrag voor het plaatsen van een kunstwerk voor de omlegging van de A9.
Verder worden de beschikbare middelen aangewend voor trainingen, het vergroten van toepasselijke
kennis, vergaderingen, overleggen, het organiseren van openbare avonden en andere bijeenkomsten,
projecten en administratieve kosten.
Verantwoording
De financiële verantwoording wordt ieder jaar gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Het
financieel verslag en het advies van de kascontrolecommissie worden ter goedkeuring aan de
Algemene Ledenvergadering voorgelegd, evenals de begroting voor de komende periode. Als de ALV
verklaard heeft akkoord te zijn, worden beide vastgesteld. Het financiële jaarverslag en de begroting
zijn openbaar en na vaststelling op de website van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp te vinden.
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