
Notulen bestuursvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis d.d. 06-07-2021 
 
Aanwezig: Danny van Luijk, Frans Onken, Helga Mul, Katouscha Boer,  
  Lies Wouters, Koen Doets en Linda Oosting 
Afwezig : Kees Geel, Marco van Vossen 
Plaats:  Kantine De Verlenging 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 1. Opening 
Danny opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
 2. In- en uitgaande post 
Lies meldt dat er heel veel mail binnenkomt en vraagt of zij hier een selectie van de belangrijkste post mag 
uitfilteren welke echt betrekking hebben op Oudesluis en welke zij dan naar de bestuursleden door mailt; 
iedereen akkoord. 
Twee mails wil zij graag bespreken: 

• Vraag van de dorpsraad te Burgerbrug hoe wij een enquête onder de dorpsbewoners 
verzorgen; dit door middel van een enquête huis aan huis te bezorgen en later weer op te 
halen. 

• Vraag van het CDA Schagen, wat wij als dorpsbelang belangrijke items vinden in een 
verkiezingscampagne. Hier komen we na de zomer op terug en we zijn tevens voornemens 
om de “politiek” uit te nodigen bij de vergaderingen. 

Tevens vraagt Danny aan alle bestuursleden om binnen 48 uur te reageren op een vraag via de mail anders gaat 
hij ervan uit dat men met het gestelde akkoord is. 
   
 3. Afgehandelde actiepunten vorige vergadering 

• Danny  : Rondsturen taakomschrijving / werkverdeling bestuur 

• Linda  : Bericht Spoorhalte Afscheid Cor, Kees en Marian 

• Linda  : Mail verhogen zwembadbijdrage voor campings  
 
 4. Financiële update 
 Ingekomen betaalde facturen: 
Stickers in- en uitgang zwembad, polsbandjes zwembad, Lutterman tegels zwembad, consumpties vergadering 
dd. 8 juni, Brenntag zwavelzuur en chloor, Spoorhalte 300 flyers t.b.v. zwemkaarten, diversen facturen 
zwembad. 
 Ingekomen post: 
Penningmeester Zijper Eilant; vraag over inzicht in cijfers zwembad; Linda gaat deze verstrekken 
Mail Jolanda; gratis zwemkaart Stefanie omdat zij ook metingen v.h. water verricht. 
 Overig: 
QR codes aangemaakt t.b.v. zwembadkaarten 
Facturen campings (3) verstuurd; verhoging zwembijdrage 
Vermelding in Spoorhalte betaling contributie en zwemkaarten met als nieuwe optie betaling via QR-code 
Bijdrage Zijper Eilant betaald aan visclub 
Regelmatig mailen betaalde zwemkaarten ter controle bij het registreren zwembad 
 
 5. Zwembad 
Het Zwembad is met dank aan vele vrijwilligers open! De registratie gaat goed en vooralsnog zijn er genoeg 
vrijwilligers die registreren. Voor de komende vakantieperiode zouden er nog wat extra vrijwilligers bij kunnen. 
Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen we de openingstijden aanpassen. 
Ook voor de overige werkzaamheden bij het zwembad is “dringend” extra hulp nodig. 
Het gaat om het meten van het water, het schoonmaken van het bad en badranden, schoonmaken van de 
toiletten en het bijhouden van het onkruid rondom het zwembad. 
Verschillende personen passeren de revue en men gaat persoonlijk benaderen wie er welwillend is om te 
komen helpen. 
Tevens gaat men in de archieven duiken, wie er precies verantwoordelijk is voor het groot onderhoud van het 
zwembad. 
Dagkaarten zijn niet mogelijk; de optie is een weekkaart ad € 10,- te kopen. 



 
 6. Nieuwbouw Oudesluis 
De gemeente wil op het voormalige handbalveld 2 blokken van 6 appartementen bouwen en is bezig met 
aankoop van stuk grond van Familie Ruijter waar ook 1 blok van 6 appartementen op gebouwd kunnen 
worden.  
Het voornemen is om een avond te plannen met de architect en de gemeente voor meer uitleg voor het dorp. 
 
 7. Immigranten huisvesting update 
Mail ontvangen dat men bezig is met het vestigen van 200/300 immigranten verblijven in ’t Zand.  
Lies stuurt mail naar de gemeente of met dit aantal ook rekening is gehouden met de optie van de Korte 
Ruigeweg. 
 
 8. Gebied coördinator Gemeente Schagen 
Er is een nieuwe gebied coördinator; Margreet Zonneveld. Lies en Danny hebben kennis gemaakt met haar. 
Tevens doorgegevens dat het groen onderhoud in het dorp slecht is. 
 
 9. Taakverdeling 
De taken zijn verdeeld onder de bestuursleden. 
 
 10 Kick off september 
De samenstelling van het bestuur is veranderd; een aantal nieuwe gezichten en een aantal bestuursleden zijn 
gestopt.  
Om elkaar beter te leren kennen en om op de hoogte zijn te zijn van elkaars drijfveren en doelstellingen om bij 
Dorpsbelang aangesloten te zijn nemen we bij de eerstvolgende vergadering in september de tijd om dit aan 
elkaar kenbaar te maken en zo eenieder in zijn kracht te zetten en te laten doen waar hij/zij blij van wordt en 
goed in is. 
 
 11. Data volgende vergaderingen 
07-09-2021 19.00 uur  
16-11-2021 19.00 uur; bespreking kerstboom, attenties en thema jaarvergadering 
31-01-2022 jaarvergadering 
 
Om 10.00 sluit Danny de vergadering en bedankt iedereen voor zijn bijdrage en aanwezigheid 
 
Actiepunten 08-07-2021 
 

1 Wederom benaderen Paul Koks ivm storing zonnepanelen Katouscha 08-06-21 

2 Regelen reischeque/dinerbon/Welkoopbon en oorkondes Katouscha/Helga 08-06-21 

3 Sleutels archief MFR tbv Danny en Lies Frans 08-06-21 

4 Inventarislijst; wat en waar ligt Danny 08-06-21 

5 Aanpassing KVK; wachten op evt nwe leden Danny 08-06-21 

6 Bijhouden stand zonnepanelen Frans 08-06-21 

7 Voorstel plan Polderpark jeugd Iedereen 08-06-21 

8 Wat zijn de exacte cijfers DOP van wat er over is Danny 08-06-21 

9 Verzekering zonnepanelen Linda 08-06-21 

10 Controleren 2x jaarcijfers Helga 08-06-21 

11 Uitnodigen “politiek” vergaderingen  08-07-21 

12 Actief benaderen vrijwilligers zwembad Iedereen 08-07-21 

13 Donatie buurtkamer ad € 400,-; wat is ermee gedaan? Danny 08-07-21 

    

 
 
 
 

 


