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Deze nieuwsbrief wordt in alle brievenbussen afgeleverd.  Totaal ca 960 stuks, zowel bij leden als niet-leden 
van de buurtvereniging. Kijk ook op de website www.bloemendaalnoord.nl  

 
 
 

JAARVERGADERING Maandagavond 5 FEBRUARI bij de PETANGUECLUB – zie ommezijde. 

 
 

Nieuwsbrief 43 zou de laatste zijn, schreven wij. Maar wij willen nu alle buurtbewoners 
wel uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. 

Wij hebben geen nieuws betreffende de noodzakelijke aanvulling van het bestuur. 
De vereniging is helaas al in een soort winterslaap. U KUNT DIT NOG VERANDEREN. 

Alleen met minimaal 3 nieuwe bestuursleden, die dan op de Algemene ledenvergadering 
benoemd worden door de aanwezige leden, kan de buurtvereniging behouden blijven. 

 
Waarom werd de Buurtvereniging opgericht ? 

Er waren diverse problemen ervaren door buurtbewoners, zo kon een initiatiefgroepje aan het einde van de zo-
mer van 2008 constateren, te weten m.b.t. verkeersveiligheid in brede zin, communicatie met de gemeente, de 
openbare groenvoorziening, overlast van de sportverenigingen en sociale veiligheid. 
Daarom werd een platform opgericht, nadrukkelijk als vereniging. Niet het bestuur is leidend, maar de bewoners 
zelf die zich per thema of aandachtsgebied verenigen in werkgroepjes zodra problemen ervaren worden.  
Zij vormen tezamen de vereniging die fungeert als “versterker”en “paraplu” en ook zorgt voor continuïteit.  

En heeft deze aanpak gewerkt? 

Zeker! Diverse werkgroepen werden actief. En hadden meer of soms wat minder succes. Een kleine 200 
buurtbewoners werd lid. Geleidelijk gingen er bij de gemeente meer lichtjes aan om rekening te houden 
met wat bij de bewoners leeft. Een procedure bij de Raad van State werd gewonnen. Het bestemmings-
plan werd op meerdere punten aangepast. Maatregelen tegen brand- en asbestgevaar in en rondom het 
Rijksmonument Meer en Berg werden uiteindelijk doeltreffend uitgevoerd. Om enkele voorbeelden te 
noemen. De jaarlijkse ledenvergaderingen werden gemiddeld door circa 30 leden bezocht. Contributie 
en gemeentesubsidie vormden een financiële buffer. 

En wat is nu het probleem? 

Gaat het nu (te) goed in onze buurt? Momenteel is er één actieve werkgroep betreffende overlast van 
de sport en scouting die in de omgeving van de Brederodelaan wordt ervaren. De continuïteit van de 
buurtvereniging moet uiteindelijk door het bestuur verzorgd worden. Zo niet, dan verdwijnt de paraplu. 
Diverse bestuursleden hebben jarenlang de officieel noodzakelijke klusjes gedaan. Rob en Wim, ge-
steund door Cobie, zelfs de volle 9 jaar. Zij moeten statutair nu aftreden.  
Wie wil een beetje tijd opofferen voor het algemene buurtbelang? Voor het behartigen van de belangen 
van de leden/buurtbewoners, gericht op behoud/versterking van cultuur-historische kwaliteiten en 
woon- en leefklimaat in onze woonbuurten in het noordelijke gedeelte van de woonkern Bloemendaal?? 
Het zijn geen zware taken, en je doet het met elkaar. Denkt u hier a.u.b. nog eens goed over na. 

En bezoek de ledenvergadering van 5 februari (z.o.z.). Daar zal door de leden over de toekomst besloten 
worden.  

http://www.bloemendaalnoord.nl/
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Hierbij nodigen wij alle leden uit om de jaarvergadering te bezoeken.  
Andere belangstellende buurtgenoten zijn natuurlijk van harte welkom. 

Datum:  maandagavond 5 februari 2018 

In:   clubhuis Petangueclub d’Orion, Bergweg 5. 
Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 

Agenda (voorstel). 
1. Welkom en opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Vaststellen notulen vorige vergadering  (20-2-2017) 
4. Jaarverslag over 2017 van secretaris en penningmeester  
5. Financieel verslag over 2017 (kascommissie) en decharge van het bestuur  
6. Verkiezing bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen) 
7. Besluit tot ontbinding van de vereniging  
8. Vaststellen begroting (en eventueel contributie) 2018 en 2019 
9. Rondvraag en sluiting.  

TOELICHTING BIJ DE AGENDA: 

Punt 3 en 4: op de website kunt u deze stukken alvast bekijken; ter vergadering kunt u ze inzien. 

Punt 6: ieder die lid is, of voor aanvang van de vergadering wordt, kan zich kandidaat stellen. 
 de huidige 2 bestuursleden, Rob Smit en Wim van Meenen, zijn statutair niet herkiesbaar. 

Punt 7: indien dit nodig is bij gebrek aan bestuursleden, dient dit besluit bij onvoldoende aanwezigheid van  
 leden bekrachtigd te worden op een vervolgvergadering conform artikel 17 van de Statuten met een 
 twee-derde meerderheid der aanwezige leden; en wel op 12 februari op het secretariaatsadres om 
 20.00 uur; in dat geval treden de huidige bestuursleden alsdan af, en wordt de vereffening geregeld. 

Punt 8: u begrijpt dat dit afhangt van het al dan niet benoemen van voldoende nieuwe bestuursleden.  
 Als een ontbindende vervolgvergadering nodig is, wordt bij dit punt wel een principebesluit genomen
 over de wijze van afwikkeling; dit zal dan de opdracht zijn voor de te benoemen vereffenaar(s).  

 De gedachten van Rob en Wim hierover zijn: 
De website wordt per 1/2/2020 opgezegd. Herleving is tot dat tijdstip mogelijk en wordt bekrachtigd door een 
algemene ledenvergadering zodra minimaal drie leden zich verkiesbaar hebben gesteld voor het bestuur.  
De op 12 februari 2018 geregistreerde leden hebben dan stemrecht; alle buurtgenoten zullen dan spreekrecht 
hebben. De vereffenaar(s) zorg(t)(en) per direct voor restitutie aan de gemeente Bloemendaal van de voor 2017 
ontvangen subsidie. Bij de definitieve ontbinding wordt het resterende saldo verdeeld tussen lokale instellingen 
die in de geest van de buurtvereniging op vrijwillige basis hun werkzaamheden ontplooien. Dit zijn de Woonge-
meenschap Santpoort-Zuid, de Bloemendaalse Hertenkamp en Thijsses Hof ,in gelijke delen ieder tot maximaal  
€ 1.000,00. Het eventueel resterende saldo gaat dan naar de Zelfpluktuin van De Ark aan de Dennenweg. 

Van de nieuwe werkgroep “Overlast”  

De werkgroep overlast is in overleg met de gemeente en HBS en wil graag een zo goed en breed moge-
lijk beeld krijgen van overlast die ervaren wordt in de buurt. Ook is er met de politie doorgesproken hoe 
zij met overlast en meldingen omgaan. Het is daarom belangrijk dat u weet hoe en waar u melding kunt 
doen en wat er vervolgens met die meldingen gebeurd. 
Daartoe is m.b.t. omgeving Brederodelaan een aparte brief opgesteld door de werkgroep.

 


