
 

1 
 

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

gehouden op 20 november 2019 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. Er zijn een aantal nieuwe leden aanwezig, de 

bewoners van Dorpsstraat 162 en de nieuwe voorzitter van VVE de Boom. 

 

2. Verslag ALV 21 november 2018 

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

 

3. Activiteitenoverzicht juli 2018 t/m juni 2019 

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

contacten met de gemeente en anderen geweest.  

De Projectgroep Dorpskern ligt door een patstelling wat betreft het parkeren op het 

Doormanplein, momenteel stil. Inmiddels is deze groep wel weer op gang om dit wat 

kleinschaliger aan te pakken. Dit zal aankomend jaar hopelijk verder opgepakt worden.  

Voor wat betreft de veiligheid is het een redelijk goed verlopen jaar. De samenwerking met 

zowel politie, boa’s, bewoners en ondernemers is afgelopen jaar goed gegaan.  

Tijdens het Zomer- en Winterfeest zijn de gebruikelijke hand- en spandiensten verleend. Voor 

het Winterfeest hebben wij een bijdrage geleverd aan de projectie op de Watertoren. Uiteraard 

is tijdens het Zomerfeest de Watertoren open geweest en door onze vrijwilligers bemand.  

Met de Watertoren wil de Vereniging graag wat meer functionaliteit bereiken dan alleen 

zendmast en trouwlocatie. Hiervoor werken we samen met de Historische Vereniging. Hier kan 

gedacht worden aan bijvoorbeeld een educatieve of culturele functie. De verantwoordelijke 

wethouder heeft naar aanleiding van deze plannen laten weten dat we met een concreter plan 

moesten komen. Hier zijn we momenteel mee bezig.  

 

4. Jaarrekening 2018 en vaststelling contributie 

Dit jaar is er voor het eerst een kascontrole gedaan door een lid (naast de penningmeester). Dit is 

uitstekend verlopen en het is fijn om te weten dat de Vereniging qua financiën alles goed op de 

rit heeft. Een lid stelt een vraag over de post ‘reserve projecten’: wat houdt dit in? Dit is een 

bedrag wat gereserveerd is voor onder andere het aanpakken van de Watertoren. Uiteraard is dit 

niet voldoende, maar hopelijk wil de gemeente hierin meewerken. Daar zijn we momenteel erg 

mee bezig, zoals we ook tijdens de informatieavond nader zullen uitleggen.  

Wat opvalt in de winst- en verliesrekening is dat de reclamekosten wat hoger zijn dit jaar. Dit 

komt doordat het bestuur wat meer uitgaven heeft gedaan hiervoor (denk hierbij aan nieuwe 

folders/nieuwe banner). De Vereniging heeft helaas toch een teruglopend aantal leden en het 

bestuur zou graag zien dat het ledenaantal weer omhoog gaat. Vandaar dat is besloten om dit 

jaar wat meer te investeren in reclamemateriaal.  

Verder spreekt de Vereniging haar dank uit naar alle sponsors het afgelopen jaar.  

De contributie blijft ongewijzigd.  
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Er zijn verder geen vragen over de jaarrekening en aan het bestuur wordt decharge verleend.  

 

5. Beleidsplan 2017-2019/Jaarplan 2020 

Het beleidsplan blijft voorlopig ongewijzigd. Het bestuur heeft gemerkt dat de punten die in het 

beleidsplan staan, nog steeds actueel zijn. Daarom is besloten om een jaarplan 2020 op te 

stellen. Het jaarplan 2020 geeft een uitbreiding op het beleidsplan. Er wordt een 4e taak: werken 

aan een ‘Erfgoeddeal’. De Vereniging wil hiermee aangeven dat ze in 2020 samen met anderen 

(zoals gemeente, bewoners en ondernemers) zorgen dat de Oude Dorpskern optimaal bewaard, 

benut en beleefd kan worden.  

 

6. Nieuwe website 

De webmaster Pieter Dreef heeft een nieuwe website gemaakt. Het gaat hier vooral om een 

nieuwe uitstraling. Deze zal over ongeveer 2 weken online komen.  

 

7. Samenstelling bestuur 

Er is een fijne samenwerking tussen de bestuursleden onderling.  

De functie van secretaris is dit jaar aftredend, zoals vastgesteld in het roulatieschema. Celeste 

heeft haar herverkiezing als secretaris aanvaard.  

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen.  

 

9. Afsluiting 

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

 

22 november 2019 

Celeste Andeweg 

Secretaris Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht 


