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Notulen       
 
Algemene Ledenvergadering 8 november 2021 
 
Locatie:       Dorpshuis  De Geist 
 
Aanwezige bestuursleden:  Erik Kroese, Marcel Kortenoeven  
Notulist:       Joop den Haan 
Aanwezige leden:     8 leden aangetekend op presentielijst 
Aanwezige belangstellenden: 3 niet-leden 
 
 
1. Opening: 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet ieder van harte welkom. 
 
2. Mededelingen: 
Het bestuur heeft gepoogd om de ledenvergadering eerder te houden maar dat was wegens bindende 
Covid-19 voorschriften niet mogelijk. Op verzoek van de één van de leden zal punt 10 (ingebrachte 
agenda punten) aansluitend aan de mededelingen verplaatst worden. Er zijn voor aanvang van de 
vergadering geen aanvullende agendapunten ingeleverd.  
De voorzitter deelt voor de goede orde mee dat de voorzitter en secretaris aftredend zijn en niet 
herkiesbaar. Dat betekent dat er geen andere mogelijkheid meer is dan dat er tijdens de vergadering 
een nieuw bestuur moet worden gekozen. Ook dhr. J. den Haan zal stoppen met zijn werkzaamheden 
voor de Dorpsraad. Hij is bereid tot helpen bij de eerstvolgende Nieuwskrant. 
Dhr. W. van de Ridder verzoekt de voorzitter om toe te staan dat eventuele nieuwe kandidaten voor 
het bestuur zich tijdens de vergadering aanmelden. Hiertoe wordt agendapunt 8 aangepast naar 
verkiezing voorzitter en bestuursleden. 
 
3. Goedkeuring Notulen 13 mei 2019 en 25 november 2020 
Over notulen 13 mei 2019 wordt opgemerkt dat J. den Haan geen bestuurslid is maar notulist. 
Over notulen 25 nov. 2020 wordt opgemerkt dat genoemde bijlage van dhr. J. Tybout niet op de site te 
vinden is. Dit zal opnieuw geplaatst worden. Notulen worden door vergadering goed gekeurd. 
 
4. Jaarverslagen Dorpsraad Sint Pancras 2019 + 2020: 
De voorzitter leest de jaarverslagen van 2019 en 2020 voor. Er zijn geen vragen over beide verslagen. 
Dhr. W. van de Ridder merkt op dat uit de verslagen blijkt dat door het bestuur veel werk is verricht. 
Dhr. R. Planken vraagt: Is het contact met de gemeente wel goed? Uit de verslagen blijkt dat de 
gemeente niet adequaat of in het geheel niet reageert. Secretaris merkt op dat het Kernenbeleid 
inzake het IKC goed is gecommuniceerd doch voor de plannen bij Vrone is dat voor de Dorpsraad een 
stuk minder. 
 
5. Jaarverslagen Penningmeester Dorpsraad Sint Pancras 2019 + 2020: 
De secretaris / interim penningmeester verhaalt de financiële verslagen. Over beide verslagen worden 
geen vragen gesteld. De kascontrole is uitgevoerd door Mw. B. van de Ridder en Mw. M. Pauw.  
De interim penningmeester heeft een overzicht gemaakt voor 2021 n.a.v. de posten. 
Dhr. R. Planken merkt op dat in 2020 meer contributie is ontvangen dan in 2021. De interim 
penningmeester verklaart dit met het aantal nieuwe leden na de gehouden petitie inzake de toekomst 
van het dorp. 
De interim penningmeester heeft de contributie voor 2021 die normaal in juli/augustus wordt geïnd, is 
vanwege de onzekerheid van het voortbestaan van de Dorpsraad nog niet uitgevoerd. Dhr. R. 
Planken vraagt of het bekend is welke leden in de afgelopen tijd naar buiten het dorp zijn verhuisd, 
overleden of andere reden waarbij het lidmaatschap moet worden beëindigd. De voorzitter meldt dat 
er van de laatst verzonden brieven 5 retour zijn ontvangen i.v.m. verhuizen of overleden. In 2020 is 
van het Kossen-Leijenfonds een bijdrage van € 500.-, voor het uitbrengen van de Nieuwskrant, 
ontvangen.  
De grootste uitgaven voor de vereniging zijn, ondanks de vriendenprijs, de opmaak en drukken van de 
Nieuwskrant en de krans en bloemen die op 4 mei bij het monument en gedenksteen worden gelegd. 
Er is geen verkiezingsavond voor de politieke partijen georganiseerd gezien dit een te grote opgave 
was voor twee bestuursleden en daarbij de hoge kosten. Bij de vorige verkiezingsavond was slechts 
één partij bereid, om op ons verzoek voor een bijdrage, te reageren met een bedrage van € 50.- 
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6. Verslag Kascontrolecommissie: 
Mw. M. Pauw vertegenwoordigt de kascontrole commissie en deelt mee dat bij controle de 
boekhouding over 2019 keurig op orde was en er geen bijzonderheden zijn. Zij stelt voor om het 
bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid te verlenen. De vergadering gaat bij acclamatie 
akkoord. 
 
7. Aftreden tussentijds en vervanging Penningmeester: 
De penningmeester, dhr. W. Balder, is tussentijds afgetreden na verhuizing buiten het dorp. Hij heeft 
bij gebrek aan opvolging deze functie nog een half jaar vervuld waarna de functie door de secretaris is 
overgenomen en tijdelijk wordt waargenomen. De voorzitter en secretaris hebben tevergeefs een 
aantal dorpsgenoten persoonlijk benaderd die allen bedankt hebben voor de eer. Ook een oproep in 
de Nieuwskrant heeft geen resultaat gehad. 
 
8. Verkiezing nieuw bestuur en reserve kascontrolecommissielid: 
Dhr. W. van de Ridder stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid en penningmeester.  
Dhr. R. Planken merkt op dat het bestuur conform de statuten niet perse uit drie personen moet 
bestaan. Het kan ook met twee personen. Dhr. R. Spaans vraagt de vergadering expliciet of er onder 
de aanwezige leden nog kandidaten voor een bestuursfunctie aanwezig zijn. Hierop is de reactie nihil 
en stelt hij zich beschikbaar voor een bestuursfunctie. Dhr. R. Planken sluit zich hierbij aan. 
De vergadering wordt voor iedere kandidaat separaat gevraagd of zij akkoord gaan met de 
kandidaatstelling van de heren W. van de Ridder, R. Spaans en R. Planken. Voor alle drie kandidaten 
gaat de vergadering bij acclamatie akkoord. 
Mw. M. Pauw treed af als kascontrolecommissielid. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet. Als 
nieuw kascontrolecommissielid stelt dhr. G. Krijnen zich beschikbaar.  
De kascontrole wordt voor het komende jaar uitgevoerd door Mw. B. van de Ridder en dhr. G. Krijnen. 
De vergadering gaat akkoord. 
 
8a. Schorsing vergadering: 
De vergadering wordt om 20.50 tot 21.00 uur geschorst om de nieuwe bestuursleden de gelegenheid te 
geven een voorzitter uit hun midden aan de vergadering voor te stellen. 
 
8b. Voortgang vergadering: 
De voorzitter vraagt aan de drie nieuwe bestuursleden wie zij verkozen hebben als voorzitter.  
Dhr. R. Spaans meldt dat hij de taak als voorzitter van de Dorpsraad Sint Pancras op zich zal nemen. 
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord. De heren E. Kroese en M. Kortenoeven treden hierbij af en 
zullen op verzoek van het nieuwe bestuur deze vergadering tot het einde uitvoeren. 
Dhr. R. Spaans stelt zich voor aan de vergadering en verteld dat hij sinds 2006 inwoner van het dorp is. 
Hij geniet reeds zeven jaar van zijn pensioen na een arbeidzaam leven bij de Kon. Marechaussee  en is 
in contact gekomen met de Dorpsraad door de uitvoering van de petitie inzake de voorgenomen nieuw 
te vormen gemeente Dijk en Waard. Hij vind samen met dhr. R. Planken dat de Dorpsraad moet 
voortbestaan en zij daarom besloten hebben zich beschikbaar te stellen. 
Een niet-lid, mw. J. van Diepen, geeft aan dat een bestuurslid geen politieke partij mag leiden.  
Dhr. R. Planken geeft aan dat hij geen politieke partij of vereniging leidt en het dus niet in strijd is met 
de statuten. Het doel is een zetel in de gemeenteraad. De voorzitter geeft aan dat hierover niets in de 
statuten of huishoudelijk reglement vermeld is en iedere inwoner van Sint Pancras lid cq. bestuurslid 
van de Dorpsraad kan zijn. 
 
9. Opheffen vereniging Dorpsraad Sint Pancras: 
Met het aanstellen van een nieuw bestuur is het agendapunt nietig. 
 
10. Ingebrachte agendapunten: 
Zie punt 2. 
 
11. Rondvraag: 
De voorzitter vraagt aan ieder aanwezig lid persoonlijk of deze nog iets voor de rondvraag heeft. Ieder 
voor zich antwoordt ontkennend waarop dhr. W. van de Ridder vanwege de prettig gelopen vergadering 
en het voortzetten van de Dorpsraad iedere aanwezige een consumptie aanbied. 
 
12. Sluiting: 
De voorzitter sluit om 21.15 uur de ordelijk verlopen vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun 
komst en hun inzet. 
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Getekend te Sint Pancras op:  
 
De Voorzitter             De Secretaris 
 
 
 
 
………………             ……………….. 
 


