Jaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 16 april 2018
1. Om 20:03 uur opent de voorzitter Kees Doets de 49ste jaarvergadering en heet met
recht een ieder van harte welkom. Afbericht van Kees Geel, Perry Vriend, Danny
van Luijk, Hans Schipper. Onze ereleden Wies Roels, Tiny Tijmes en Tiny de
Bruin worden verwelkomd. Ook welkom Jan van Drie die na de pauze een terugblik laat zien op
400 jaar Oudesluis. Iedereen heeft bij binnenkomst een bakje koffie gekregen, het tweede bakje in
de pauze, zoals elk jaar zeg ik dan; “dus uw lidmaatschap is er weer uit”.
Op de tafels liggen: het jaarverslag 2017-2018, notulen van de jaarvergadering 24 april 2017 en het
financieel verslag 2017. In totaal zijn er 34 aanwezigen.
2. Ingekomen stukken.
• Geen ingekomen stukken.
3. Notulen vorige jaarvergadering. Die zijn door een ieder kritisch doorgenomen. Omdat niemand
verder op- en aanmerkingen heeft, worden de notulen aangenomen (complimenten aan Cor).

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester voor het financiële gedeelte. Als eerste het
zwembad. Wij hebben zonnepanelen, maar op het jaarverslag staat nog het volle pond voor stroom
omdat de jaarafrekening nog niet binnen is. Wij hebben een 2de hands maaimachine moeten kopen.
Totaal komen wij positief uit daar er geen onderhoud heeft plaatsgevonden van de tegeltjes.
Financieeloverzicht ADB. De uitgave en inkomsten van het herinneringsboek is op een paar
boekwerken bijna gelijk. Van de gift ouderraad OBS “De Bijenkorf” is een mooie tafel geplaatst
bij het zwembad en de gift van de hobbyclub zal gedeeltelijk gebruikt worden voor aankoop
diverse benodigde artikelen voor de jeugd (denk aan beeldscherm, wifi, dartboards en etc.). Zoals u
heeft kunnen zien is de kerstboom voorzien van nieuwe LED-verlichting en heeft de EHBO
€250,00 gekregen voor hun diensten tijdens 400 jaar Oudesluis. Het saldo is €28.602,00 inclusief
reservering voor het zwembad.
Wies Roels vraagt waarom €5000,00 bijdrage Polderpark. Voor dit project werd ook een bijdrage
verwacht van Oudesluis, maar om weer een actie op touw te zetten en weer bij de bewoners langs
te gaan is besloten dit uit de kas te betalen.
Anja van Klaveren vraagt wat is de bedoeling van de MFR en jeugd. De Vz legt uit dat ook de
MFR toegankelijk moet worden voor de jeugd en uiteraard i.s.m. de “Oude Herberg”. Sam zou het
voortouw nemen om samen met andere jongeren een verlanglijstje op te stellen met wensen om
deze bij de Vz af te geven. Tot heden nog niets binnen. Anja neemt dit op met Sam.
Er zijn verder geen op- en aanmerkingen. Met dank aan Ingrid.
4. De kascommissie bestaat uit Linda Oosting en Katinka Hoogland. Linda geeft aan alles prima voor
elkaar is. Door alles heen gewandeld en niets geks gezien, complimenten. Goed werk van Ingrid.
De kascommissie 2018-2019 zal bestaan uit Katinka Hoogland (2e jaar) en de vrijwillig
aangemelde Anja van Klaveren (1ste jaar).
De voorzitter bedankt de kascommisie en Ingrid Deutekom voor de uiteenzetting van de financiën.
5. Een aantal punten uit het jaarverslag Algemeen Dorpsbelang 2017-2018:
• Het bestuur is het afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest.
• Diverse vergaderingen bezocht van politieke partijen.
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Afgevaardigden van het bestuur zijn regelmatig op het gemeentehuis geweest. Hierbij werden
diverse onderwerpen besproken.
• Maandelijkse vergaderingen van commissie dorpsontwikkelingsplan.
• Verschillende dorpsbewoners en fractievertegenwoordigers hebben onze vergaderingen bezocht.
• Regelmatig werden wij op de hoogte gehouden door de Nederlandse Vereniging Omwonenden
Windturbines omtrent het toekomstige energiebeleid.
• April/Mei. Picknicktafel bij het zwembad geplaatst. Definitief ontwerp polderpark gereed.
Zonnepanelen voor zwembad op de IJsclubkantine geplaatst.Informatieavond omtrent glasvezel in
“De Oude Herberg”.
• Juli. Rabobank Fietstocht gefietst en hebben hiermee € 200,00 verdiend. Voor het eerst
automatisch overmaken contributie en zwemkaarten was een succes.Officiële ingebruikneming
zonnepanelen op laatste dag zwemvierdaagse door wethouder Sigge van der Veek.
• September.Verhoging vierkantenmeterprijs van huur tuinen.
• Oktober. Veldbezoek. Start aanleg polderpark en ontmoetingsplein.
• November. Aankoop nieuwe kerstverlichting. Officiële presentatie herinneringsboek 400 jaar
Oudesluis 2016.
• December/Januari.Het pleintje voorzien van kerstboom met nieuwe verlichting. Overleg met
gemeente over gaswinning Slootdorp.Nieuwe AED geplaatst kantine “De Verlenging”.
• Februari.Eerste terugkoppeling veldbezoek van dd. 30-10-2017.Woonbehoefteonderzoek.
• Maart. Resultaten woonbehoefteonderzoek in kaart gebracht.Veel contact gehad met gemeente en
HHNK over Korte Ruigeweg, de sluis en brug, bootwrakken, baggeren en doorvaart Grote Sloot.
Nieuwe AED geplaatst zijkant “De Oude Herberg”.
Er waren geen op- en aanmerkingen.
Bestuurlijke mededelingen.
Nieuwbouw.
De resultaten woonbehoefteonderzoek wordt toegelicht door Frans Onken (neemt de functie van
2de voorzitter over van Piet Slik).
- In week 9 zijn de enquête formulieren bij u opgehaald en door ons verwerkt. Er wordt nu nog
geen presentatie gegeven doch slechts een korte toelichting op de uitkomsten.
- In totaal zijn er 66 formulieren door u ingevuld en dat betekent dat er op de 300 huishoudens,
ongeveer 25% van u aan hebben meegedaan. Het merendeel, zo’n 65% bestaat uit de groep
jongeren vanaf 18 jaar plus de middenleeftijdgroep tot 55 jaar.
- Meer dan 75% van deze laatste groep wenst een nieuwe woning, het merendeel koopwoningen.
- Er volgt later nog een presentatie waarin de andere uitkomsten worden vermeld. Eerst gaan we
met de gemeente om tafel om de informatie te verzamelen over de woonwensen van mensen
buiten ons dorp. Deze informatie komt dan ook in de uiteindelijke presentatie.
Dorpsontwikkelingsplan.
Het Polderpark. Na de vorst en veel nattigheid worden deze week de wandelpaden aangepakt. Als
de grond goed droog is kunnen de trimtoestellen geplaatst worden.
Voor de MFR is het VO gereed en de tekeningen liggen voor u op de tafel ter inzage.
De VVO is gestart met de renovatie van de kleedkamers (kosten 50% VVO en 50% uit het project
“De kop werkt”).
Ontmoetingspleintje is op het inzaaien gereed, ook de Jeu de boules banen. De officiële opening
van dit alles is volgend jaar. Dan bestaat ADB ook 50 jaar.
Johan Mink vraagt of er gebruikt gemaakt kan worden van de Jeu de boules banen. Dat kan.
Zwembad.
Het woord is aan Piet Slik. Deze licht het jaarverslag 2017 toe. Na de ALV zal het verslag
verstuurd worden naar de fracties en gemeente en het komt ook op de website. De volgende
activiteiten en/of bijzonderheden worden toegelicht.
- In April 2017 zijn de zonnepanelen op het dak van de ijsclub gerealiseerd. Met goede hulp van
Jos Koks, leden ijsclub, ADB en Greenfocus (en subsidie gemeente).
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Men geeft op per jaar 4100 kW en nu na elf maanden staan we op 4000 kW.
Mooie zware picknick tafel geplaatst.
Zwembad schoongemaakt op 6 mei m.b.v. 20 (!) vrijwilligers:
Zwembad open op 19 mei en weer dicht op 14 september 2017
3 monsternames geweest door laboratorium OMEGAM;
Het zwemwater was in orde en voldeed aan de Nederlandse normen voor zwemwater.
- Het zwembad is ook gecontroleerd op legionella in de waterleiding, resp. douchekoppen ; Geen
legionella aangetroffen.
- Ongevallen en incidenten: Geen.
- Financieel tekort: Euro 6.164,-- (gesubsidieerd door Gemeente Zijpe)
- Opmerking m.b.t. onderhoud: Geen tegels vervangen – zeer milde winter (2016/2017), maar dit
jaar zal dit zeker gebeuren.
In week 22 komen wij weer langs met de zwemkaarten (blijven dit jaar gelijk) en contributie.
Volkstuinen.
Verhoging huur. In het gulden tijdperk was de huur 25 ct/m2, daarna naar 12,5 eurocent/m2.
De laatste jaren waren lasten hoger dan de inkomsten (ook door de WOZ belasting) en daarom is
besloten om de huur na vele jaren te verhogen naar 20 eurocent/m2.
Veldbezoek 30 oktober 2017.
Alle ingediende mails met aandachtspunten van bewoners zijn, nadat het vinkje voor doorsturen
goed stond, via info@dorpsbelangoudesluis.nl ontvangen. De aandachtspunten die door de
gemeente zijn beantwoord, zijn teruggekoppeld naar de indieners.
Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar: Piet Slik, Frans Onken en Katouscha Boer.
Bestuursbeleid. De voorzitter vraagt of ADB het goed doet of kan het beter en wie van de
aanwezige leden het woord wil hebben.
René Glas bedankt ADB dat zij het netjes hebben geregeld voor VVO. Het gaat goed met VVO. In
juni krijgen wij een nieuw trainingsveld en krijgen er weer nieuwe spelers bij. (applaus).
Ook Ronald Tragter bedankt ADB namens de IJsclub dat alles netjes is geregeld omtrent de
zonnepanelen. De voorzitter bedankt een ieder voor hun complimenten en vindt de samenwerking
met verenigingen ook zeer goed.
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9. Rondvraag. Johan Mink vraagt of er toch nog eens goed gekeken kan worden naar het hoogte
verschil en mogelijk wateroverlast richting de tennis. De Vz tennis heeft hierover ook al gesproken
met de projectleider van De Wilde. De Vz ADB zal het telefoonnummer van de De Wilde
doorgeven aan Johan Mink, zodat deze zelf de situatie kan bespreken. ADB zal dit punt bespreken
met DOP.
Linda Oosting. Kreeg te horen dat niet van iedereen een mail is ontvangen over het veldbezoek.
Vz. Geeft aan dat alle mails zijn binnengekomen, er stond een vinkje verkeerd om de mails van
info@dorpsbelangoudesluis.nl door te sturen. Inmiddels is alle bekende informatie aan de indieners
teruggekoppeld.
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Ronald Tragter hoe het zit met de grond om het transformatorhuisje. Vz. Wij houden dit in de
gaten.
Tiny Tijmes. Weten jullie al iets omtrent de grond oude boerderij? Vz. Wij weten dit ook niet,
zullen dit navragen bij de gemeente.
René Glas vraagt wat er gebeurt met de bootjes aan de De Akker. Vz. Zijn hierover in gesprek met
HHNK, tevens op de agenda nog meer onderwerpen, zoals schuif van de sluis, doorvaart Grote
Sloot en De Akker, het baggeren en aanpak Korte Ruigeweg. Er wordt thans een afspraak geregeld
met HHNK door de gemeente om deze punten te bespreken.
Rina Beekhuizen geeft aan dat een nieuwe AED geplaatst is aan de kantine. Vz. Afspraak was met
de gemeente deze buiten het hekwerk te plaatsen om te voorkomen dat bij eventueel gesloten
hekwerk de AED niet te bereiken is. Gabrielle Pelusi heeft dit al aangekaart bij het project AED.
De Vz bedankt een ieder. Nu tijd voor het tweede kopje koffie.
10. “Terugblik op 400 jaar Oudesluis 2016” een compilatie van de film van Jan van Drie over het
jubileumjaar 2016. Jan heeft een film gemaakt over het feestjaar en na afloop zijn de 2 DVD’s met
het complete jubileumjaar te koop voor € 10,-De voorzitter bedankt Jan van Drie voor het maken van de film en bedankt alle aanwezige en
wens een ieder wel thuis. Einde 22:00 uur.
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Foto’s gemaakt door Rina Beekhuizen.
Diverse onderwerpen en foto’s zijn ook op onze website te lezen en te bekijken
www.dorpsbelangoudesluis.nl of onze dorpswebsite www.oudesluis.com
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