
 
 
 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei 2017.  
  
Voorzitter: Rob Weijling 
Notulist: Lonneke van der Elst 
Aantal aanwezige leden: 12 (inclusief bestuur) 
Aanvang: 20:00 uur 
 
 
 
1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en haakt in op het citaat van vorig jaar: “De Dorpsraad straalt weer 
uit waar zij voor staat namelijk fris, krachtig en actief”. De voorzitter wil graag toevoegen dat het 
bestuur enthousiast de diverse onderwerpen aanpakt en trots is op wat in het jaar 2017 al is bereikt.  
Onder andere is er in een kort tijdsbestek een nieuw bestuur gevormd voor het dorpshuis “De Geist”.   
 
2. Mededelingen: 
Er zijn geen mededelingen van het bestuur, noch van de toehoorders. 
 
3. Notulen van 9 mei 2016: 
De notulen worden met instemming van de aanwezige leden goedgekeurd. 
Vraag van één van de aanwezige leden: Is de website relevant?  
Volgens de Dorpsraad heeft de website haar meerwaarde bewezen. Aan de website is de 
Facebookpagina van de Dorpsraad gekoppeld. De pagina heeft met name bij het item m.b.t. een 
nieuw bestuur voor de Geist 1100 bezoekers gehad. Mede daardoor heeft de Geist een nieuw bestuur 
gekregen. De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering trok 144 bezoekers. 
 
4. Secretarieel jaarverslag 2016; 
De secretaris leest het secretarieel jaarverslag voor. Hierin staan alle gebeurtenissen en projecten 
waar de Dorpsraad het afgelopen jaar aan heeft gewerkt. Het jaarverslag kan worden nagelezen op 
de website van de Vereniging Dorpsraad Sint Pancras. 
 
5. Verslag Penningmeester 2016: 
De penningmeester geeft tekst en uitleg over de jaarcijfers van 2016 en de begroting van 2017. 
De ontwikkelingskosten zijn besteed aan de nieuwe website, deze uitgave wordt over 10 jaar 
verspreid om het saldo zo laag mogelijk te houden. 
De opbrengst van de contributie is wat achtergebleven ten opzichte van 2015. Dit komt doordat enkele 
leden hun lidmaatschap hebben beëindigd omdat zij het niet eens waren met een besluit van de 
Dorpsraad. De Dorpsraad behartigt bijvoorbeeld geen individuele problemen, maar de belangen van 
het dorp. 
 
Het lidmaatschap van Dorpswerk Noord-Holland is een goede investering geweest, aangezien wij van 
deze vereniging juridisch en financieel advies kregen m.b.t. dorpshuis “De Geist”. 
De kosten voor onderhoud van de website van €144 is de dit jaar voor het laatst, aangezien onze 
nieuwe webmaster het onderhoud van de nieuwe website sponsort. 
 
Vraag van één van de aanwezige leden: Waarom wordt er een krans en bloemstuk neergelegd? 
De krans wordt gelegd voor de algemene dodenherdenking op 4 mei. Het bloemstuk is apart voor de 
gevallen Sint Pancrassers. Hiermee is gelijk agendapunt 9 behandeld. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie: 
Op 19 april 2017 is door de kascommissie bestaande uit de heren W. van de Ridder en N. Ploeg de 
kascontrole uitgevoerd. De boeken en bescheiden zijn gecontroleerd. Op basis van de uitgevoerde 
controle is de kascommissie van mening dat het jaarverslag 2016 en de begroting van 2017 in orde 
zijn en een juist beeld geeft van de financiële zaken. Op basis hiervan stelt de kascommissie aan de 
Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid. 
 
 



 
7. Aftreden kascontrolecommissielid: 
De heer van de Ridder treedt af als kascontrolecommissielid.  
 
8. Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid: 
De heer Ploeg blijft nog voor 1 jaar aan en treedt volgend jaar af. 
De heer van der Elst treedt aan als 2e kascontrolecommissielid. 
Mevrouw van Diepen treedt aan als reserve kascontrolecommissielid. 
 
9. Begroting 2017: 
Is behandeld bij punt 5. 
 
10. Verkiezingen bestuurs-/werkgroep leden: 
Voorzitter Rob Weijling en bestuurslid Jeannette van Diepen treden af. 
Marjolein Hage treedt aan als nieuwe voorzitter van de Dorpsraad. 
 
11. Rondvraag: 
Mededelingen/vragen van de heer Van de Ridder: 
- Het pand van de firma Vroegop is een strategische aankoop van de gemeente Langedijk geweest 
met als doel in de toekomst de Helling door trekken naar de Bovenweg. 
- Bouwvergunningen worden niet meer gepubliceerd, is hier een oplossing voor te vinden? (Dit punt 
wordt doorgeschoven naar de vergadering van het dorpsplatform) 
- Plannen Dorpshart: na 2,5 jaar overleg is het opgestelde plan afgeketst op 4 parkeerplaatsen. Er zal 
een nieuw plan worden ingediend met mogelijk parkeerplaatsen bovengronds, 19 appartementen en 1 
huis aan de Elzenlaan. 
 
12.Sluiting: 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit deze vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 


