
 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering  

van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht 

Gehouden op 23 februari 2022 

Locatie: ’t Ouwe Durp, Dorpsstraat 156 te Barendrecht 

 

Aantal aanwezige leden: 11 

 

Opening 

De voorzitter begint met een inleiding en stelt voor om een voorstelrondje te doen, aangezien we in 

een kleinere setting zijn. Alle aanwezigen stellen zich kort voor.  

 

Verslag ALV december 2020 

Het eerste punt op de agenda is het verslag van 2020. Dit is een afwijkende ALV geweest in verband 

met de toen geldende corona-maatregelen. Daardoor is deze digitaal gedaan. De voorzitter spreekt 

zijn dank uit voor de medewerking van de leden in deze bijzondere tijd.  

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, dus het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.  

 

Activiteitenoverzicht juli 2020 t/m december 2021 

De periode van het activiteitenoverzicht is een langere periode dan normaal. Dit komt door de 

veranderingen in de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De grootste aanpassing 

voor onze Vereniging was het moment van plaatsvinden van de ALV. Deze moet volgens de WBTR 

binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar plaatsvinden. Bij ons viel deze echter altijd in 

november, dus dat moet aangepast worden. Dat is dan ook de reden dat de ALV van 2021 naar begin 

2022 is verschoven en het activiteitenoverzicht een langere periode beslaat. Daar komt nog bij dat er 

door corona heel weinig grote activiteiten (ZomerFeest, WinterFeest, Koningsdag) niet door zijn 

gegaan. Gelukkig hebben we wel andere activiteiten ontplooid, zoals de projectgroep en overleggen.  

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.  

 

Jaarrekening 2020 en 2021 

De penningmeester licht de jaarrekening en balans toe. Ook deze is van 2 jaar, 2020 en 2021. 

Financieel gezien waren dit geen drukke jaren. De inkomsten bleven redelijk stabiel, aangezien de 

lidmaatschappen wel gewoon binnenkwamen. De uitgaven waren echter aanzienlijk minder, 

aangezien er geen ZomerFeest, WinterFeest of Koningsdag heeft plaatsgevonden. Dit zijn normaal 

gesproken de feesten waar de Vereniging wel aan bijdraagt.  

De WBTR vraagt ook om een kascontrolecommissie, waar ook leden in plaats nemen. Op deze avond 

is er 1 lid aanwezig die hier graag deel van zou willen uitmaken.  

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. De hoop wordt uitgesproken dat er in het komend jaar wel 

weer evenementen kunnen plaatsvinden waar de Vereniging aan deel kan nemen. De kascontrole is 

akkoord bevonden door de leden en het bestuur wordt decharge verleend voor beide jaren.  

 

Beleidsplan 2020-2023 

Er is een nieuw beleidsplan voor de jaren die komen. De voorzitter ligt het beleidsplan toe en geeft 

aan dat er eigenlijk op dezelfde voet doorgegaan wordt. Het beleidsplan krijgt invulling door het 10-

puntenplan en de toekomstagenda.  

 

Samenstelling bestuur 

Volgens het roulatieschema is de voorzitter dit jaar aftredend. Aangezien de huidige voorzitter graag 

verder wil en daar geen bezwaren voor zijn, wordt de voorzitter herbenoemd.  



 
 

Rondvraag 

1. Wanneer komen de nieuwe stukken op de website? Denk hierbij aan 

het nieuwe beleidsplan en het nieuwe activiteitenoverzicht.  

Deze worden na deze ALV opgemaakt en zullen vanaf half maart 

voor iedereen op de website beschikbaar zijn.  

Verder zijn er geen vragen. De voorzitter sluit de ALV af en dankt alle leden voor het komen en voor 

de medewerking.  

 

Opgemaakt te 23 februari 2022 

Celeste Andeweg, Secretaris Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht 


