
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering   9 mei 2016 
 
Voorzitter: Rob Weijling 
Notulist: Lonneke van der Elst 
Aantal aanwezige leden: 9 
Aanvang: 20:00 uur 
 
1 . Opening: 
De voorzitter opent de vergadering met een nieuw citaat dat hoort bij de vernieuwde Dorpsraad: “De 
Dorpsraad straalt weer uit waar hij voor staat namelijk Fris, Krachtig en actief. 
Het Dagelijks Bestuur is nu officieël gevormd door voorzitter Rob Weijling, penningmeester Willem 
Balder en secretaris Lonneke van der Elst. 
Wij zijn nu wel nog op zoek naar een webmaster, die het leuk vindt om onze geheel vernieuwde 
website actueel te houden. 
 
2 . Mededelingen: 
Er zijn geen mededelingen van het bestuur en ook niet van de toehoorders. 
 
3 . Notulen Algemene Ledenvergadering 11 mei 2015: 
De notulen worden met instemming van de aanwezige leden goedgekeurd. 
 
4 . Secretarieël jaarverslag: 
De secretaris, Lonneke van der Elst, leest het secretarieël jaarverslag voor. Hierin staan alle 
gebeurtenissen en projecten waar de Dorpsraad afgelopen jaar aan heeft gewerkt. Het jaarverslag 
kan worden nagelezen op de website van de Vereniging Dorpsraad Sint Pancras. 
 
5 . Verslag penningmeester: 
De penningmeester geeft tekst en uitleg over de jaarcijfers 2015 en de begroting van 2016. 
De contributie is wat achtergebleven ten opzichte van vorige jaren. Met algemene goedkeuring van de 
leden wordt besloten dat de contributie van alle huishoudens per ingang van 2017 8 euro zullen gaan 
bedragen. Er zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen 1 persoons en meerpersoons 
huishoudens. 
Ook waren er wat meer kosten gemaakt omtrent het 15 jarig bestaan van de Vereniging, denk aan 
cadeautjes voor de leden (pen met opdruk) en een bijdrage in de vrijwilligerspot omtrent een etentje 
voor alle geleverde inzet. 
 
6 . Verslagkascommissie 2016 : 
De heren W. van de Ridder en N. Ploeg, de leden van de kascommissie van dit jaar, hebben verslag 
uitgebracht en verlenen hierbij decharge aan het bestuur. 
 
7 . Aanstelling kascommissie 2017: 
De heren W. van de Ridder en N. Ploeg blijven in de kascommissie in 2017. 
Reservelid wordt een nieuwe inwoner van Sint Pancras en tevens lid van de Dorpsraad de heer A. van 
der Elst. 
 
8. Verkiezingen nieuwe kascommissie: 
Er zullen voor volgend jaar geen verkiezingen plaatsvinden. De kascommissie is volledig en het 
zittingstermijn van de leden van de kascommissie is nog niet verstreken. 
 
9 . Begroting 2016: 
Voor de 4 mei herdenking is het bedrag voor de krans/bloemstuk hetzelfde gebleven. 
De contributie van de huishoudens wordt verhoogd naar 8 euro per huishouden. 
Er zullen meer leden gewerft moeten worden door een mailing via huis aan huisblad. 
En meer aandacht voor de banners op de vernieuwde website. 
 
10. Rondvraag: 
Vraag: Komt er een wandel/fietsbrug halverwege De Gedempte Veert om de Vronermeer te verbinden 
met Sint Pancras? Het antwoord is nee, dit is jaren geleden al wegbezuinigd. 



 
 
Vraag: Wat gebeurt er met het beeldje bij de Molenhoeve? Deze blijft op zijn plek staan. 
Vraag: Heeft de Dorpsraad invloed uitgeoefend op de enquete betreffende de fusie met omliggende 
gemeenten: Nee, absoluut niet. 
Erik Kroese: Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Sint Pancras heeft diverse malen het interim 
bestuur van De Geist benaderd omtrent de continuïteit van het dorpshuis. De Vereniging Dorpsraad 
Sint Pancras heeft namelijk veel leden om het dorpshuis in stand te houden. De subsidiestromen zijn 
gestopt en zal het dorpshuis zichzelf moeten bedruipen. Hier wordt niet opgereageerd door het 
dorpshuis en ons is ter oren gekomen dat de Stichting De Geist op dit moment zonder bestuur zit. 
 
11. Sluiting : 
De voorzitter sluit deze vergadering af, na een vruchtbare avond. 


