Notulen bestuursvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis d.d. 18 mei 2021
Aanwezig:

Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Frans Onken, Helga Mul, Katouscha Boer, Marco van Vossen,
Danny van Luijk, Lies Wouters, Kees Geel en Koen Doets
Afwezig (mk):
Linda Oosting
Plaats:
Kantine De Verlenging
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Kees opent om 19.30 zijn aller laatste vergadering als voorzitter en is blij om in deze bijzondere tijd van corona
waar bijna alles online is, iedereen weer in levende lijve te zien. Tevens is dit ook de laatste vergadering voor
Cor en Marjan.

2. Tijd voor dorpsgenoten
Geen aanmeldingen

3. Notulen vorige vergadering en jaarverslag 2020
De notulen van de vorige vergadering alsmede het jaarverslag wordt goedgekeurd; met dank aan Cor.
Wel met de opmerking dat ondanks de “coronatijd” er toch wel veel actie is geweest.

4. In- en Uitgaande Post
Zie bijlage; voor deze keer geen inzage i.v.m. vakantie Cor. Volgende keer van twee vergaderingen vermelden.

5. Actiepuntenlijst
Zie bijlage

6. Financiële update
Via de mail een update van Linda over de financiële zaken omdat zij niet bij de vergadering aanwezig kon zijn.
Alle bijdragen voor de tuinen zijn ontvangen.
Bij het nakijken van de verzekeringspolis van de ijsclub kwam naar voren dat de zonnepanelen niet
meeverzekerd zijn, dit omdat deze van het zwembad zijn. Danny neemt contact op met Linda met de vraag of
zij uit wil zoeken bij de Rabobank wat het kost om de zonnepanelen te verzekeren.
De jaarcijfers van twee jaar zijn gereed en liggen klaar ter controle door Helga.
Ronald Tragter heeft vorig jaar geen vergoeding voor de benzine voor het maaien gehad omdat hij de bonnen
kwijt was. Goedgekeurd dat hij hier alsnog een vergoeding van € 90,- voor krijgt.
De afgelopen tijd zijn de stoppen van de ijskantine al een paar keer gesprongen. Katouscha gaat contact
opnemen met Koks om dit na te laten kijken.
Dient er een maximum bedrag te worden gesteld voor de aanschaf van de kerstboom? Iedereen vindt een
kerstboom heel belangrijk; er wordt per jaar gekeken wat het kost en dan wordt er weer naar gekeken voor het
jaar daarop.

7. Vaste Agendapunten
A. Sluit/Brug/Pleintje
De sluis wordt bediend door vrijwilligers. De gemeente is verantwoordelijk voor de coördinatie hiervan.
B. Tuinen
Geen nieuws
C. Zwembad/Zwemvierdaagse
De handleiding van het zwembad is actueel gemaakt en is doorgemaild naar alle bestuursleden van
Dorpsbelang. Verzoek aan alle bestuursleden om deze door te nemen zodat zij ook enigszins op de hoogte zijn
van de werkzaamheden rondom het zwembad.
De tegelrenovatie door Lutterman is doorgeschoven van mei naar juni 2021.
Is het haalbaar om met de huidige coronamaatregelen dit seizoen open te gaan?
Op dit moment is de 1,5 maatregel nog van toepassing en dient er toezicht te zijn met registratieplicht en het
handhaven van een maximaal aantal personen per keer van 50 personen.
Omdat de maatregelen continu veranderen (versoepelen) is het lastig om daadwerkelijk fiat te geven voor
openen.
In ieder geval dient er dit jaar wel rondom het zwembad schoongemaakt te worden; omdat dit vorig jaar niet is
gebeurd, ook door corona.
Er komt een oproep om FB voor vrijwilligers om dit 29 mei en 12 juni 2021 te doen.
Frans en Helga gaan er voor om samen een plan op te stellen en zo te kijken wat er voor nodig is om dit jaar
wel open te gaan met de huidige geldende maatregelen.
D. Zijper Eilant
Geen bijzonderheden
E. Politie/BOA’s
De nieuwe boa’s zijn nog niet gezien en de vraag komt naar voren hoe deze bij calamiteiten te benaderen.
Wellicht 112 bellen.
F. Aandachtspunten veldbezoek/FIXI
Er is geconstateerd dat de FIXI app niet zo goed werkt.
G. Nieuwbouw Oudesluis
Het plan is er om op het voormalige handbalveld 12 tot 18 (huur)woningen te realiseren door de
Wooncompagnie.
Jelle Beemsterboer heeft contact met de Wooncompagnie en verwacht om dit binnen een jaar te
bewerkstelligen.
Ron Smit is van plan om op de Akker 24 appartementen te bouwen; deels koop en deels huur.
Inwoners van Oudesluis zouden voorrang krijgen bij inschrijving. Het plan moet nog goedkeuring krijgen van de
provincie. Meer info hebben de leden van Dorpsbelang niet.
H. Diversen
Bootjes aan de Akker; er zou een gemeentelijke afspraak komen hoe hier mee te handelen. Voor nu is er nog
niets veranderd.
Uitje ADB; is gepland op 28 augustus 2021.

8. Rondvraag
Kees heeft de opmerking dat de picknicktafel van het Polderpark weer is verplaatst door de jeugd (jong
volwassenen) om een feestje te bouwen op de skatebaan.
Marian vermeld dat zij nog wat spullen heeft van Dorpsbelang o.a. de kerstpotten, deze worden in de container
bij het voetbalveld opgeborgen.
Zij bedankt tevens iedereen na 32 jaar lid te zijn geweest van Dorpsbelang; ze heeft een hele leuke tijd gehad!
Helga haar dochter Kim heeft een leuk plan bedacht voor als het zwembad open gaat en als het mogelijk is met
de huidige coronamaatregelen. Een feestweekend op het zwembad met allerlei activiteiten.
Lies heeft de vraag waar men zich kan opgeven voor inschrijving van de nieuwbouw in Oudesluis.
Dit komt de volgende vergadering aan de orde.
Frans vraagt naar de taakverdeling binnen Dorpsbelang daar er deze avond drie bestuursleden afscheid nemen.
Dit is aan de nieuwe voorzitter: Danny en komt de volgende vergadering aan de orde.
Tevens vraagt hij zich af of er misschien een tweede picknicktafel dient te komen op de plek waar de jeugd
bijeenkomt zodat zij niets hoeven te verplaatsen.
Wellicht een idee om de jeugd te vragen om met ideeën te komen en een keer aan te schuiven bij een
vergadering.
Cor neemt deze vergadering ook afscheid na 16 jaar trouw lid en bedankt iedereen!
Kees sluit zijn laatste vergadering als voorzitter na 15 jaar en geeft met het volste vertrouwen de hamer over
aan Danny, de nieuwe voorzitter.
Danny bedankt Kees, Marian en Cor voor jun jarenlange inzet, enthousiasme en vakkundig handelen voor
Dorpsbelang Oudesluis. Zij hebben echt heel veel werk verzet voor het dorp.
Zij krijgen een heerlijke attentie overhandigd.
Volgende vergadering: 8 juni 2021 in de kantine “De Verlenging” van Voetbalvereniging Oudesluis.

