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Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, 

gehouden op 21 november 2018 in de zaal De Ontmoeting 

 

De vergadering wordt door 16 leden bezocht. De vergadering wordt geleid door voorzitter Peter 

Jongenotter. 

 

Besloten gedeelte voor leden, aanvang 19.30 uur 

1. Opening 

Peter Jongenotter heet alle aanwezigen welkom. Tevens een speciaal welkom aan een nieuw lid 

en bewoner van Dorpsstraat 186. Verder een hartelijk welkom aan Rob Bruijn, nieuwe koster en 

beheerder van het gebouw. Vanuit het bestuur zijn er een aantal afmeldingen, vanwege ziekte of 

zwangerschap. De overige bestuursleden zullen de honneurs waarnemen.  

 

2. Verslag ALV 22 november 2017 

Er zijn geen vragen of aanvullingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Activiteitenoverzicht juli 2017 t/m juni 2018 

Het bestuur van de vereniging is deze periode 7x bij elkaar geweest. Ook zijn er informele 

contacten met de gemeente en anderen geweest. De ontwikkelingen met de Projectgroep, 

hetgeen een klankbord voor de gemeente zou moeten zijn, zijn helaas niet vlekkeloos verlopen. 

Door de politieke impasse en de nieuwe verkiezing is het niet eenvoudig om zaken weer op gang 

te krijgen, maar het bestuur is hier druk mee bezig. Er zijn in totaal 6 wethouders aangewezen. 

Reshma Roopram is degene die zich bezighoudt met het centrum. Verder houdt Cees Schaap zich 

bezig met de gebouwen.  

Ten aanzien van de veiligheid zijn er dit jaar geen echte incidenten te melden. Daar zijn we als 

vereniging natuurlijk blij om.  

Het Zomerfeest was weer een succes en binnenkort zal voor de 7e keer het Winterfeest worden 

gehouden. Dit jaar zullen we de Watertoren belichten. Als Vereniging doen we ook dit jaar weer 

een financiële bijdrage. De feesten zijn uiteraard voor iedereen.  

Overige zaken: 

- Als bestuur waken we ervoor dat de Dorpskern een museum wordt.  

- Ook het komende seizoen zal de Watertoren weer opengesteld worden.  

- De vereniging wil graag iets met de Watertoren, hij wordt niet voor niets de parel van 

Barendrecht genoemd.  

- De vereniging heeft meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne en dit heeft ruim €500 

opgeleverd. 

- De vereniging heeft een AMBI-status. 

- Er zijn een paar wijzigingen in het bestuur geweest. Tanja is vertrokken, haar taak is 

overgenomen door Willem. Vanaf dit jaar houdt Dik zich voornamelijk bezig met het Erfgoed.  

 

4. Jaarrekening 2017 en vaststelling contributie 

In verband met de afwezigheid van Willem licht Peter de financiën toe. De vereniging is 

financieel gezond. Het aantal leden is iets uitgesplist om een goed inzicht te krijgen. Wel zou het 

fijn zijn als de vereniging wat nieuwe leden krijgt en daarom komt er deze avond een speciale 

actie voor.  
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Mevrouw Gouman heeft deze avond een onderscheiding als erelid ontvangen.  

Verder zijn er geen vragen over de jaarrekening en wordt er decharge aan het bestuur verleend. 

Aankomend jaar wordt er een kascontrolecommissie opgezet.  

Vanwege de goede financiële positie zal er geen contributieverhoging worden doorgevoerd.  

 

5. AVG 

De nieuwe wet AVG is inmiddels van kracht. De gegevens zullen niet meer in mappen opgeslagen 

worden. De vereniging zal de leden jaarlijks informeren welke gegevens we van de leden hebben. 

Op de vraag waarom dit jaarlijks zal gebeuren wordt geantwoord dat het bestuur graag de juiste 

gegevens wil hebben en dit duidelijk wil communiceren naar haar leden. De persoonsgegevens 

zullen veilig in de cloud opgeslagen worden. Ook zal informatie die per mail verstuurd gaat 

worden per bcc worden verzonden. Dit jaar zullen ook de gegevens van de site daarop aangepast 

worden. Ook wordt er verwezen naar de privacyverklaring van onze vereniging.  

 

6. Beleidsplan 2017-2019 

Gezien de eerdergenoemde politieke impasse zal het plan van de vereniging niet wijzigen. Het 

plan blijft dan ook als volgt: 

1. Het bewaken van het beschermd dorpsgezicht. 

2. Verkeerscirculatie en verblijfskwaliteit → de verkeerscirculatie en het parkeren horen bij 

elkaar. Eén van de aanwezigen merkt op dat de Schaatsbaan op de schop gaat aankomend 

jaar en dat dit kansen biedt voor de parkeergelegenheid. De vereniging heeft een verzoek 

ingediend om bij de gemeente in gesprek te komen hierover.  

3. Verbeteren van beeld- en verblijfskwaliteit. 

4. Watertoren als specifiek project. 

Dit zijn de punten waar het bestuur zich op gaat concentreren i n 2019.  

Als toevoeging geeft een bestuurder van de Vrienden van de Dorpskerk aan dat ze bezig zijn met 

het klokkenproject. Hiervoor is onder andere het diner bij kaarslicht in de kerk opgezet. Ook staat 

de haan en de gouden bol van de kerk op de lijst om aan te pakken. De stichting Vrienden van de 

Dorpskerk is druk bezig om het zo voor elkaar te krijgen dat er de komende 50 jaar geen 

restauratie nodig is. De kerk is momenteel in goede staat en het is prachtig wat er de afgelopen 

jaren is gebeurd.  

 

7. Samenstelling bestuur 

Het bestuur is momenteel een fijn team. Het bestuur wordt gekozen, maar de taken worden in 

het bestuur besloten. De functie van voorzitter is dit jaar aftredend. Peter heeft zijn 

herverkiezing als voorzitter aanvaardt.  

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen.  

 

9. Afsluiting 

Rond 20.05 uur bedankt de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

29 november 2018 

Arjan Morêe, bestuurslid (waarnemend secretaris in verband met de afwezigheid van Celeste) 


