Notulen
Algemene Ledenvergadering 13 mei 2019
Aanwezige bestuursleden: Erik Kroese, Willem Balder, Ted Pepping, Marcel Kortenoeven en
Aanwezige leden:
Afmeldingen:

Joop den Haan
M. Pauw en A. Hollenberg (kascontrole) en 8 leden
J. Tybout en K. Lambregts

1. Opening:
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet ieder van harte welkom.
2. Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen van het bestuur en aanwezige leden.
3. Notulen ALV 7 mei 2018:
De notulen zijn ter beschikking van de aanwezige leden en worden per pagina doorgenomen. Er zijn
geen op of aanmerkingen waarmee de notulen zijn goedgekeurd en worden ondertekend.
4. Jaarverslag Bestuur:
De voorzitter leest het jaarverslag voor en vraagt de vergadering of er aanmerkingen zijn op het
verslag. Geen aanmerkingen en vragen. Het jaarverslag zal op de website geplaatst worden.
5. Jaarverslag Penningmeester:
De Penningmeester licht het jaarverslag toe en vraagt de vergadering om op- of aanmerkingen.
Sijswerda merkt op dat het bedrag van de ontvangen contributie correspondeert met het aantal van
ca. 350 leden. De penningmeester licht toe dat dat juist is. Er zijn uitsluitend gezinnen lid ongeacht het
aantal gezinsleden. De vergadering gaat akkoord met het verslag.
6. Verslag Kascontrolecommissie:
Dhr. A. Hollenberg leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. Hij merkt op dat de
penningmeester tijdens de kascontrole de financiële stukken op orde heeft en de gevraagde stukken
kan tonen. 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. A. Hollenberg treedt na drie jaar de kascontrole te hebben uitgevoerd af als
kascontrolecommissielid. Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet.
Mw. B. v d Ridder treed aan als kascontrolecommissielid en zal tezamen met mw. M. Pauw de
komende kascontrole uitvoeren..
8. Verkiezing nieuw reservelid kascontrole:
Dhr. F. Sijswerda stelt zich beschikbaar als reservelid voor de kascontrolecommissie. Het bestuur
gaat hiermee akkoord.
9: Verkiezing bestuursleden:
De voorzitter legt de situatie binnen het bestuur uit en benadrukt de noodzakelijkheid voor het
toetreden van nieuwe bestuursleden. De uitleg dat kandidaten voor een werkgroep zich speciaal op
dat gebied kunnen profileren leidt er toe dat dhr R. Spaans belangstelling heeft voor de werkgroep
verkeer. Dhr. A. Hollenberg geeft aan dat hij ter oriëntatie een vergadering wil bijwonen. Beide heren
zullen voor nadere kennismaking uitgenodigd worden.
10. Begroting 2018:
De penningmeester behandelt de begroting voor het boekjaar 2019.
De penningmeester licht toe dat in bijzondere gevallen die de gemeente en inwoners aangaan en
boven de begroting komen, subsidie zal worden aangevraagd.
Er is geen commentaar of vragen uit de vergadering. De begroting is daarmee aangenomen.

Dorpsraad Sint Pancras / Notulen ALV 13-05-2019

Blad 1 van 2

11. Fusie Gemeente Langedijk:
De voorzitter vertelt in het kort de aanloop van de fusie met daarbij de inzet van de Dorpsraad (DR).
De gemeente is ondanks nadrukkelijk verzoek van de DR niet bereid geweest tot het raadplegen van
de inwoners van Sint Pancras . Dit ook na inspraak op een Forumavond waar de mening van een
aantal gemeenteraadsleden was dat aan het verzoek tot onderzoek moet worden voldaan. De
gemeente besluit, zonder inspraak, de ingeslagen weg naar de fusie met Heerhugowaard voort te
zetten.
I.v.m. de korte aanlooptijd voor het organiseren van een enquête heeft de DR een petitie opgestart op
Facebook waar de inwoners hun keuze kenbaar konden maken. De petitie heeft 850 reacties
opgeleverd met de voorkeur voor aansluiting bij Alkmaar. Er rekening mee houdend dat ca. 17% van
de bewoners in Sint Pancras actief is op Facebook.
De DR heeft in een gesprek met Berenschot (Berenschot begeleid de fusie van beide gemeenten)
aangegeven dat het standpunt van de DR blijft om de inwoners de keus te bieden hun voorkeur uit te
spreken voor aansluiting bij Heerhugowaard of Alkmaar. Tijdens een voorlichtingsavond te
Heerhugowaard heeft wethouder J. Does aangegeven dat er ruimte is voor de mening van de
bevolking. Tevens deelde hij mee dat tijdens een gesprek tussen Alkmaar, Heerhugowaard en
Langedijk, Alkmaar openstaat voor toetreding van Sint Pancras. Het bestuur van de DR staat neutraal
in de keuze die de inwoners van Sint Pancras uitspreken.
Berenschot heeft de gemeente overtuigd dat de inwoners van Sint Pancras gehoord dienen te worden
en hun mening te respecteren. De gemeente heeft inmiddels stappen tot organisatie van een enquête
genomen. De DR zal deelnemen aan de samenstelling van de vragen. Dhr. W. v d Ridder stelt dat hij
geen vertrouwen heeft en geeft daar een uitleg over. Hij vraagt de DR er op te staan dat de
vraagstelling duidelijk is omtrent de voorkeur van aansluiting. Het bestuur van de DR geeft de
vergadering aan dat bij hun mening over een onvoldoende duidelijke vraagstelling alsnog een enquête
met handtekeningen door de DR geregisseerd zal worden. De vergadering antwoord hierop met
applaus.
Dhr J. Stam geeft een aantal suggesties voor vragen mbt de Molenhoeve, Vrone en de Bever. Hij is
van mening dat onze voorzieningen in het dorp gewaarborgd moeten zijn. Dhr. R. Spaans geeft aan
dat de DR moet onderzoeken welke voorzieningen belangrijk zijn voor het dorp. Dhr. R. Planken meldt
dat bij een gemeentelijke fusie de mogelijkheid bestaat dat via het zg. "Plasterkfonds" een Europese
bijdrage voor culturele zaken mogelijk is. Tevens meldt hij dat in de gemeente Langedijk een regel van
kracht is voor inwoners vanaf 14 jaar de mogelijkheid hebben tot deelname aan een enquête.
De DR zal dit nagaan.
De heren R. Spaans, R. Planken en waarschijnlijk mw. M. van Wissen van de dorpskern Koedijk
geven aan de DR te willen ondersteunen bij hun werkzaamheden voor de fusie.
12. Rondvraag:
Dhr. G. Krijnen van het Kossen - Leijenfonds bedankt het bestuur van de DR voor hun inzet.
Dhr. F. Sijswerda vraagt hoe de inwoners van Sint Pancras zsm worden ingelicht over voortgang.
De voorzitter antwoordt dat de samenwerking met het NoordHollands Dagblad optimaal is en
gestreefd wordt om de voortgang via de krant zsm de inwoners op de hoogte te brengen.
13. Sluiting:
De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid en inzet.

Sint Pancras,

Voorzitter
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