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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Buurtvereniging Het Oude Buurtje 

d.d. 28 maart 2018 

 

Nummer: 4 

 

Aanwezig: 

 

Bestuur:    Leo Spruit (voorzitter), Arie van Noord (penningmeester & ledenadministratie),  

Sandra Keukens (secretaris), Harm van Nieuwenhuijzen, Pim & Linda van der Voort, 

(algemeen bestuursleden), Ankie Duijn (notulist); 

 

Gebiedsmanager 

Gemeente  

Haarlemmermeer:  David Michel 

 

Leden:   diverse leden (20) en twee niet leden  

 

Afgemeld:   er heeft zich een drietal leden afgemeld 

 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij geeft het woord aan de heer 

Michel.  

De heer Michel is de nieuwe gebiedsmanager sinds 1 december 2017 al opvolger van de heer Kleiss. 

Hij is woonachtig in Hoorn, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hoofddorp is voor hem een nieuwe 

omgeving en hoopt als verbinding te kunnen functioneren tussen de burger (wij als buurtbewoners) en 

de gemeente. Vragen kunt u hem stellen via info@haarlemmermeer.nl of 

davidmichel@haarlemmermeer.nl.  

 

De secretaris neemt de microfoon over en dankt de heer Michel voor zijn intro. Zij benadrukt dat Het 

Oude Buurtje het stralende middelpunt is van de buurt en dankt het bestuur voor alle verstrekte 

informatie en activiteiten. Zij stelt de leden van het bestuur voor aan de aanwezigen. 

 

2. Voorstellen bestuursleden 

Leo Spruit is voorzitter. Heeft regelmatig overleg met gemeentefunctionarissen en koppelt deze info dan 

terug aan de leden. Ook is hij actief bij activiteiten. 

Arie van Noord is penningmeester en doet de ledenadministratie. Met name met het laatste is hij erg 

druk want er komen steeds meer leden bij. 

Pim en Linda van der Voort zijn zeer actief in de activiteitencommissie. 

Harm (en echtgenote Marleen) van Nieuwenhuijzen ook actief in de activiteitencommissie. 
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Ronnie de Rooij, wegens tijdgebrek officieel geen lid meer van de activiteitencommissie, maar indien 

mogelijk verleent hij nog wel hand en span diensten. 

Ron van der Steeg, de man van o.a. de website en facebook. 

Marion Weij, actief voor de wijkkrant. 

En natuurlijk Sandra Keukens zelf, de secretaris. 

 

3. Mededelingen 

− Er wordt een woord van dank uitgesproken aan Bakker Gerard die de overheerlijke soesjes 

heeft gesponsord. 

− Er zal door de gemeente een avond worden georganiseerd over het parkeerbeleid in de buurt 

en over de ontwikkelingen rondom ’t Fort. 

− Het is inmiddels bekend dat de heer Koppens de nieuwe exploitant is van Het Oude Raadhuis. 

− De opknapbeurt van de Fortweg en de Kruislaan is uitgesteld, omdat er eerst een nader 

onderzoek zal gaan plaatsvinden en een plan zal moeten worden gemaakt in verband met de 

daar aanwezige oude en monumentale bomen. 

− Sandra legt nog uit dat er diverse vormen van subsidies zijn. Bijvoorbeeld voor participatie en 

voor sociaal culturele activiteiten. Er worden dan ook aanvragen daarvoor gedaan, waarna de 

gemeente beslist of we daar dan ook voor in aanmerking komen. 

 

4. Vaststellen agenda 

Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen op de agenda. 

 

5. Ingekomen stukken 

Er zijn geen brieven, mails of andere stukken, ten behoeve van de vergadering, binnengekomen. 

 

6. Goedkeuren verslag ALV 12 april 2017  

Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de notulist. Na afloop 

van de vergadering zullen de voorzitter, de secretaris en de notulist het verslag tekenen, wat daarna zal 

worden gearchiveerd. 

 

7. Rooster aftredende bestuursleden 

Linda van der Voort is aftredend lid en is herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten 

aangemeld en tegen de herkiesbaarheid van Linda wordt niet geprotesteerd. Zij wordt herkozen tot 

2021. Applaus en bloemen voor Linda bezegelen het. 
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8. Gezocht nieuwe bestuursleden en vrijwilligers 

Er wordt nog kort uitgelegd waarom er dringend een beroep wordt gedaan voor nieuwe bestuursleden 

en of vrijwilligers. Met name bij activiteiten zijn vrijwilligers dringend nodig. Op de oproep reageert 

verder niemand.  

 

9. Financieel verslag 2017, decharge van de kascommissie en benoeming kascommissie 2018 

De penningmeester toont zijn financieel jaarverslag en hij meldt dat we er rooskleurig voorstaan. 

Subsidies worden door Sandra en Linda volgens de geldende regels aangevraagd. Medewerkers van 

de gemeente steunen daarbij, mede dankzij goede contacten. Vanuit de zaal zijn er geen vragen over 

het financieel verslag. 

De heren Van Kuivenhoven en Tulen hebben de kascontrole over 2017 uitgevoerd en zijn akkoord. 

Waarvoor onze dank en vervolgens volgt decharge van deze kascommissie. 

De heer Van Kuivenhoven treedt af als lid van de kascommissie. De heer Tulen zal het in ieder geval 

nog één jaar (moeten) doen. De aanstelling van een lid van de kascommissie geldt namelijk voor twee 

jaar. De heer Peter de Groot meldt zich aan als nieuw lid voor de kascommissie en wordt dus voor twee 

benoemd. 

 

De penningmeester gaat verder met de begroting voor 2018 en legt het een en ander uit. 

 

Zowel het financiële overzicht van 2017 als de begroting voor 2018 zijn op papier beschikbaar voor de 

aanwezigen en zullen als zodanig ook als bijlage van dit verslag worden beschouwd. 

 

Alles met dank aan de penningmeester. 

 

10. Verslag van de activiteitencommissie 2017 

Harm doet verslag van het activiteitenjaar 2017. Er is iedere maand wel iets gedaan voor jong en oud 

met uitzondering van de vakantieperiode. Ook de landelijke schoonmaakdag valt onder de activiteiten 

van de commissie en zorgt voor een schoon buurtje. 

 

Leo meldt nog dat zijn vrouw Wilma naar aanleiding van de ‘leden lekker actie’ een appeltaart heeft 

gebakken en daarmee heeft meegedongen naar een prijs in de appeltaart bakwedstrijd en daarmee als 

laatste is geëindigd. Een traumatische ervaring. 

 

Harm vraagt of er mensen zijn die iets gedaan hebben met de kaart van de Sinterklaas actie, bedoeld 

voor een eenzame buurtgenoot. Er blijkt een zestal mensen de kaart te hebben ‘verstuurd.’ 

 

Leo en/of Arie doet wekelijks de mannengroep in Horizon, al drie jaar. Jan Tamaris is met zijn  99 jaar 

de oudste aanwezige daar. Er wordt onderling over van alles gesproken, maar er zijn ook zogenaamde 

thema ochtenden. Vandaag was er bijvoorbeeld een lezing over hoe de gemeenteraad werkt. Er was 
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een grote opkomst van circa 40 personen vanuit Horizon en buurtbewoners.  

Eerdaags zal er een wandeling met bewoners van Horizon gemaakt worden naar het centrum om de 

zich daar  voordoende obstakels te inventariseren, met name voor mensen die moeilijk ter been zijn. 

 

Harm toont nog verschillende foto’s van activiteiten en vraagt aan de zaal of men herkent welke dit zijn. 

 

11. Activiteiten 2018 

Er is al een aantal activiteiten geweest. De nog komende activiteiten zullen vermeld worden in de 

digitale nieuwsbrief en in de wijkkrant. Als er mensen zijn met ideeën kunnen die altijd aangedragen 

worden. Ook kunt u ze in de ideeënbus deponeren. Deze ideeënbus bus hangt buiten aan de muur van 

Horizon. Er zal bij de heer Korver navraag gedaan worden of hij nog een keer een buurtwandeling wil 

doen.  

 

De inhoud van de doppenfles die in de hal van Horizon staat zal eenmalig geschonken worden aan 

NMCX die er mogelijk artikelen voor wil aanschaffen als b.v. een skateboard. Voor het overige gaat de 

inhoud altijd naar de blindengeleide honden. De laatste keer dat de fles geleegd is leverde het negen 

volle vuilniszakken op met een gewicht van ongeveer 15 kilo. En dat in drie maanden tijd. 

 

Er zal door de gemeente een voorlichtingsavond georganiseerd gaan worden over het parkeerbeleid in 

de buurt mede n.a.v. de ontwikkelingen rondom ’t Fort. 

 

 

12. Rondvraag 

Op een vraag uit de zaal wordt gemeld dat de eerder besproken ideeënbus hangt rechts naast de 

hoofdingang van Horizon. 

De doppenfles staat in de hal van Horizon. 

Van uit de zaal wordt waardering uitgesproken voor de inzet bij al hetgene de buurtvereniging doet. Een 

compliment waardig. 

Er wordt nog gevraagd wat voor soort vrijwilligers er worden gezocht. Bijvoorbeeld: 

• Collecte lopen; 

• Koffie schenken bij een activiteit; 

• Een straatvertegenwoordiger. 

 

13. Sluiting 

Verder blijken er geen vragen te zijn en wordt de vergadering gesloten met dank voor de aanwezigheid 

en tot volgend jaar. 

 

Voor diegenen die dat willen is er nog een mogelijkheid om gezellig na te praten onder het genot van 

een hapje en een drankje. 
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Bijlagen: het financieel verslag over 2017 en de begroting voor 2018. 

 

 

 

Akkoord: 

De voorzitter    secretaris    de notulist 

 

 

……………………   ………………………………..  ………………………………. 

 

 

 

…………………………… 2019 


