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Verslag Algemene Ledenvergadering 2020 
Digitaal gehouden in november/december 2020 

 
In oktober 2020 heeft het bestuur de leden van de Vereniging per brief of e-mail op de 
hoogte gesteld van het lastige besluit om de Algemene Ledenvergadering van 2020 digitaal 
te houden. Dit is een gevolg van de destijds geldende corona-maatregelen.  
Het bestuur is dan ook erg blij met de medewerking van de leden om dit mogelijk te maken.  
 
Verloop 
Eind oktober 2020 is de eerste brief of e-mail met daarin de uitleg over de digitale Algemene 
Ledenvergadering en alle bijbehorende stukken verzonden. De leden hadden tot uiterlijk 10 
november 2020 om hierop te reageren. Dit kon per mail of telefonisch (voor de mensen die 
liever per post door de Vereniging worden bereikt).  
Over de vragen en opmerkingen die hierop zijn binnengekomen (en waar verder in dit 
verslag nog op terug wordt gekomen) heeft het bestuur zich gebogen. Het bestuur heeft 
zowel de personen met de vragen persoonlijk beantwoord als dit vermeldt in de tweede 
ronde van de Algemene Ledenvergadering.  
Half november heeft het bestuur de binnengekregen vragen en opmerkingen in een 
algemeen stuk beantwoord. Ook dit stuk is weer verspreidt onder de leden. In deze brief 
heeft het bestuur ook gevraagd of de leden de decharge willen verlenen, oftewel het geven 
van hun goedkeuring over het beleid van het afgelopen jaar. Bezwaren tegen deze decharge 
konden tot 24 november 2020 ingediend worden.  
Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het gevoerde beleid, wat inhoudt dat de decharge is 
verleend.  
 
Binnengekomen vragen en opmerkingen 
Vraag 1: 
Wat betreft de financiën zouden wij graag weten of te zeggen is hoe de corona-crisis hiervoor 
zal uitpakken. Zomer- en Winterfeest zijn natuurlijk weggevallen. Heeft het ook 
consequenties qua inkomsten? 
Onze reactie: 
Qua financiën kunnen we melden dat we inderdaad dit jaar minder geld uit zullen geven dan 
andere jaren. Het wegvallen van het Zomer- en Winterfeest en het overslaan van de 
Jaarvergadering levert een -onverwachte en ongewenste- besparing op. Tot zover het effect 
op korte termijn. 
Maar we zijn beducht voor het langere termijn effect hiervan. Het betekent immers dat we 
minder direct in contact zijn met onze leden dus moeten oppassen voor het afhaken van 
deze trouwe schare. We zullen het komende jaar dan ook zeker de banden met onze leden 
weer trachten aan te halen en tevens nieuwe leden proberen te werven. 
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Opmerking 1: 
Van het eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat merken wij weinig. Het is fijn dat het wat 
rustiger fietsen is op het betreffende stuk. 
Onze reactie: 
Fijn dat jullie ook de positieve effecten merken van het eenrichtingsverkeer in de 
Dorpsstraat. We zijn er zelf ook enthousiast over en proberen momenteel met de gemeente 
de punten op de i te zetten om van deze proef een verantwoorde verkeersmaatregel te 
maken. 
  
Opmerking 2: 
Terras op het Doormanplein in plaats van de geparkeerde auto's was ook een prettige 
verandering. 
Onze reactie: 
Met betrekking tot de terrassen op het Doormanplein moeten we melden dat dit meer een 
maatregel van het crisisteam van de gemeente was dan een gevolg van inspanningen van 
onze Vereniging. Maar we hebben die maatregel wel benut om de effecten van een autovrij 
plein nu eens écht te ervaren in plaats van met berekeningen en scenario-denken de 
gevolgen in te schatten. We hebben er veel van geleerd en zullen dit de komende periode 
gebruiken in ons overleg met de gemeente en andere betrokkenen om tot een definitieve 
aanpak van het plein te kunnen komen. 
 
Opmerking 3: 
De huidige verkeerssituatie omtrent het rechtsaf kunnen slaan vanuit de Dorpsstraat de 
Singel op (voor het rondje van Goud langs), zorgt voor erg gevaarlijke situaties.  
Onze reactie: 
Zowel via deze weg als via de tussentijdse enquête die begin september 2020 is gehouden, 
hebben wij meerdere meldingen omtrent deze situatie ontvangen. Dit heeft geleid tot een 
aantal aanbevelingen van onze Vereniging aan de gemeente om deze situatie te verbeteren. 
Deze aanbevelingen liggen momenteel ter beoordeling en verdere uitwerking bij de 
verkeerskundigen van de gemeente. We hopen dat op niet al te lange termijn een definitief 
voorstel voor de verkeersmaatregel wordt opgesteld, waarin deze punten ook meegenomen 
worden.  
 
Afsluiting 
Het bestuur wil alle leden hartelijk danken voor hun medewerking omtrent het mogelijk 
maken van deze bijzondere Algemene Ledenvergadering.  
 
4 december 2020 
Opgemaakt door: Celeste Andeweg, secretaris Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht 


