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Notulen (concept) 
 
Algemene Ledenvergadering 7 mei 2018 
 
Aanwezige bestuursleden: Marjolein Hage, Willem Balder, Ted Pepping en Joop den Haan 
Afwezig met kennisgeving: Marcel Kortenoeven en Erik Kroese 
Aanwezige leden: A. Hollenberg (kascontrole), W. v d Ridder, C. Lambregts en J. Tybout 
 
 
  1. Opening: 
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heet ieder van harte welkom. 
 
  2. Mededelingen: 
Er zijn geen mededelingen van het bestuur en aanwezige leden. 
 
  3. Notulen ALV 15 mei 2017:  
De voorzitter verklaart de wisselingen in het bestuur en is verheugd dat het bestuur weer is aangevuld 
met Marcel Kortenoeven. Er zijn geen opmerkingen op de notulen en worden deze goedgekeurd. 
 
  4. Jaarverslag Bestuur: 
De voorzitter leest het jaarverslag voor met ruimte voor enige discussie omtrent het nieuw te bouwen 
dorpshart en de bezorging van de Nieuwskrant. De Dorpsraad zal zich niet bemoeien met de inrichting 
en uitrusting van de nieuwbouw. De communicatie naar de bezorgers van de Nieuwskrant moet 
worden aangepast. Het jaarverslag zal op de website geplaatst worden. 
 
  5. Jaarverslag Penningmeester: 
De Penningmeester licht het jaarverslag toe. Leden merken op dat afschrijven van de website over 
tien jaar te lang is en stellen voor om dit aan te passen naar maximaal vijf jaar. Het bestuur neemt 
deze opmerking ter harte. Tevens bevreemd het de leden dat de stukken reeds zijn ondertekend 
voorafgaand aan de goedkeuring in de ALV. Dit zal bij volgende verslag worden aangepast. 
 
  6. Verslag Kascontrolecommissie: 
Dhr. A. Hollenberg leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. Hij merkt op dat de 
penningmeester de financiële stukken op orde heeft. De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur 
decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt het voorstel over en 
dechargeert het bestuur. 
 
  7. Aftreden kascontrolecommissielid: 
Dhr. N. Ploeg treedt na drie jaar de kascontrole te hebben uitgevoerd af als kascontrolecommissielid. 
Waarvan één jaar als reserve ivm voortijdig aftreden van het kascontrolecommissielid. 
Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet. Vanwege zijn afwezigheid zal de penningmeester de dank 
aan hem overbrengen. Mw. M. Pauw zal aantreden als kascontrolecommissielid voor de komende 
twee boekjaren. 
 
  8. Verkiezing nieuw reservelid kascontrole: 
Dhr. W. v d Ridder stelt voor om zijn echtgenote aan te stellen als reservelid voor de 
kascontrolecommissie. Het bestuur neemt het voorstel aan. 
 
  9. Begroting 2018: 
De penningmeester behandelt de begroting voor het boekjaar 2018. Dhr. J.Tybout vraagt of de 
Dorpsraad in aanmerking kan komen voor een gemeentelijke subsidie. De voorzitter verklaart dat de 
Dorpsraad vanwege haar onafhankelijkheid geen subsidie zal aanvragen. Enige discussie omtrent 
subsidie vanuit het Provinciaal bestuur zal worden onderzocht. 
De ontmoeting met het bestuur van het Kossen - Leijenfonds voor samenwerking met de Dorpsraad 
kan waarschijnlijk leiden tot een aanvraag voor bijdrage in bijzondere gevallen en acties die ten goede 
komen van de bewoners van Sint Pancras. 
 
10. Rondvraag: 
J. Tybout: heeft tijdens zijn aanwezigheid bij de plenaire vergadering van het Dorpsplatform (DP) aan 
de aanwezige ambtenaar (J.J. Kalverboer) gevraagd naar rapporten betreffende de Bovenweg. Die 
heeft hij kort daarna ontvangen van M. de Koning. 
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J. Tybout: vraagt naar de ervaring van de Dorpsraad omtrent de rapportage van de Bovenweg. 
Pepping legt uit dat de communicatie betreffende de Bovenweg niet soepel verloopt. Gepland staat 
voor zomer 2018 een nadere schouw. 
Op de vraag naar de wateroverlast in het Zuiderlaantje kan de Dorpsraad melden dat het onderzoek 
door de gemeente in samenwerking met de betrokken bewoners daadwerkelijk is gestart. 
 
W. v d Ridder: verhaalt dat de bewoners van Sint Pancras blij moeten zijn met de huidige situatie van 
de Geist en geeft een compliment over de uitvoering van de Nieuwskrant. Hij vraagt naar de 
samenwerking tussen de gemeente en het (DP) in Sint Pancras n.a.v het opheffen van het DP in 
Broek op Langedijk. Pepping verhaalt dat de samenwerking redelijk gaat maar een aantal 
toezeggingen herhaaldelijk op de agenda geplaatst moeten worden. 
V d Ridder vindt het vreemd dat de gemeente alleen via de website de bouwaanvragen en 
vergunningverlening bekent maakt. Dit is bij vele inwoners niet bekend. De Dorpsraad is het eens en 
zal in de volgende uitgave van haar Nieuwskrant de inwoners attenderen op de mogelijkheid voor een 
(gratis) abonnement van de gemeentelijke mededelingen via de elektronische media. 
 
C. Lambregts: is verbaasd dat het bestuur van de Dorpsraad niet aanwezig is geweest bij de 
onthulling van het beeldje bij het gezondheidscentrum de Vroonen. De Dorpsraad was niet op de 
hoogte van het tijdstip en heeft daarvoor ook geen uitnodiging ontvangen. 
Lambrechts stelt dat in het verleden bij de aanleg van Vroonermeer is gesproken over het leggen van 
een brug tussen de nieuwbouw Vroonermeer en Sint Pancras. Hij pleit dat de Dorpsraad zich inzet om 
alsnog een brug tussen de Vroonermeer en Sint Pancras te realiseren. Den Haan legt uit dat de 
huidige inzet van de Dorpsraad volledig naar de ontsluiting en aanleg van de vaarweg Noordwestelijk 
van het dorp richting Broek op Langedijk zal gaan. Dit in nauw overleg met de Historische Vereniging 
Sint Pancras. 
C. Lambregts: vindt dat de Dorpsraad zich in moet zetten dat in de komende nieuwbouw in het dorp 
alle woningen geen gasaansluiting mogen krijgen. Dit ligt niet in de lijn met het beleid van de 
Dorpsraad en deze zal daarin ook geen stelling nemen. 
 
A. Hollenberg: vraagt of de bouw van het dorpscentrum nu definitief is. De Dorpsraad gaat ervanuit 
dat er alleen nog de formele ondertekening moet plaatsvinden. Dit is vanwege de pasgeleden 
gemeenteraadsverkiezing enigszins vertraagd. 
 
11. Sluiting: 
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid en inzet. 


