
Concept-Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Buurtvereniging Bloemendaal-

Noord op 20 februari 2017 bij de Petanqueclub d’Orion  

 

Aanwezig: 22 leden 

Afwezig met kennisgeving: Carla van Erp, Piet Stappers, RobVermeulen 

Notuliste: Bettie Ruigrok 

 

1. Welkom en opening 

Voorzitter Flip Stembert opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom; hij 

constateert dat een klein, maar trouw groepje leden de algemene ledenvergadering bezoekt. 

 

De voorzitter staat stil bij een droevige gebeurtenis; twee weken geleden is onze webmaster, de 

heer Ab Schuurman, plotseling overleden. Op zijn eigen kenmerkende en bescheiden wijze heeft 

hij veel voor de gemeente Bloemendaal, het psychiatrisch museum op het PZ-terrein en voor de 

buurtvereniging betekend. De afgelopen 20 à 30 jaar heeft hij veel films/documentaires daarover 

gemaakt. Laatstelijk heeft hij de vernieuwing van de Brederodelaan in beeld gebracht; voor de 

buurtvereniging heeft hij de website geheel vernieuwd en een aantal jaren bijgehouden 

Een grote schok derhalve; de vergadering gedenkt hem in stilte. 

In de volgende nieuwsbrief komt een in memoriam. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld, waarbij agendapunt 8 (verkiezing bestuursleden) vóór agendapunt 

7 (hoe gaan we met de buurtvereniging verder) zal worden behandeld. 

Agendapunt 4 wordt aangevuld met een verslag van de werkgroep Milieu en Leefomgeving en 

een verslag van de werkgroep Euphrasia. 

 

3. Verslag vorige vergadering 29 februari 2016 

Het verslag wordt zonder op-/aanmerkingen vastgesteld, met dank aan de notuliste. 

 

4. Jaarverslag over 2016 van secretaris en penningmeester 

De buurtvereniging heeft momenteel ca. 190 leden, mevrouw Cobie Schouwenburg leest het 

verslag van activiteiten 2016 voor. De voornaamste zijn: verspreiding 960 nieuwsbrieven, huis 

aan huis 4x, digitaal 5x, website, werkgroep Brederodelaan (in september 2016 vond de 

feestelijke opening plaats), paddentrek (drie nieuwe paddentunnels), repaircafé, overleg 

geluidsoverlast clubs Bergweg. Van Ons Bloemendaal ontving onze vereniging een ereprijs (een 

prent van het Carré) vanwege de inspanning om het Carré te behouden. 

Namens de werkgroep Milieu en Leefomgeving doet Rob Smit verslag:  

- park Brederode (het Carré wordt nu ontwikkeld, de tijdbom asbest is verwijderd, restauratie 

van de oude poort duurt nog 1,5 à 2 jaar) 

- HBS (voortdurende zorg dat de natuurzone niet overschreden wordt; mogelijk regionale 

samenwerking met oa Haarlem om ook in Haarlem-Noord te zorgen voor hockeyvelden 

voor kinderen in eigen buurt). Over dit punt wordt vanuit de leden nog enige  

achtergrondinformatie gegeven. 

- geluidsoverlast sport/scouting Bergweg: eventueel nieuwe werkgroep oprichten, verzoek 

om gesprek met wethouder Bloemendaal met alle partijen nog niet gehonoreerd. 

Namens de werkgroep Euphrasia doet Peter Dortmond verslag: namens de Congregatie 

(proceseigenaar) heeft de projectleider de buurt geconsulteerd. Dit formele procespunt heeft geen 

concreet plan opgeleverd; het is derhalve afwachten hoe vlekkenplan=gebiedsvisie eruit zal 

komen te zien met inachtname van het huidige bestemmingsplan en de aanvraag 

omgevingsvergunnging. Het blijft belangrijk om de voortgang nauwlettend te volgen! 



Over dit onderwerp wordt uitvoerig gediscussieerd. Mevrouw Carla van Nieuwkerk meldt zich 

aan voor deze werkgroep. 

Het huisvesten van statushouders verloopt goed; tevredenheid hoe de gemeente dit heeft 

behandeld. 

 

Penningmeester Wim van Meenen deelt het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 uit.   

Hij licht toe dat er iets minder baten in 2016 waren, o.a. doordat de subsidie 2016 van de 

Gemeente Bloemendaal pas 1 februari jl. is overgemaakt. Ook voor 2017 vraagt onze vereniging 

subsidie aan.  Hopelijk respecteert de gemeente een kleine financiële buffer i.v.m. mogelijke 

noodzakelijk juridisch advies (bij de asbestsanering Park Brederode kon dit gelukkig net op tijd 

worden vermeden doordat de projectontwikkelaar startte met de sanering). 

Ander punt is dat een groot aantal leden nog geen contributie betaalt. Het nieuwe bestuur zal zich 

over het punt contributie buigen (zie ook agendapunt 6). 

Dank voor de toelichtingen. 

  

5.  Financieel verslag over 2016 (kascommissie) 

 

De kascommissie, bestaande uit Marlouk Alders en Rob Vermeulen, heeft de inkomsten en 

uitgaven geverifieerd, het liquide saldo gecontroleerd en de jaarrekening vastgesteld, aldus hun 

verklaring. Zij stellen voor de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het 

financieel beheer. Voorts om de jaarrekening en staat van baten en lasten op de website te 

publiceren. De algemene ledenvergadering verleent décharge aan bestuur en penningmeester. 

 

6.  Vaststellen begroting en contributie 2017 

Enige discussie over: 

-  de hoogte van de contributie. Insteek is dat de contributie 10 euro bedraagt (meer mag), 5 euro 

indien de financiële situatie van het lid een hogere bijdrage niet toelaat. 

- de nieuwsbrief door de hele buurt rondbrengen, ongeacht of men lid is: daardoor worden de 

buurtvereniging en haar activiteiten tastbaar, ook voor nieuwe bewoners. De buurtvereniging is 

een bijzondere vereniging, als bewoners een platform nodig hebben voor de aanpak van een 

gezamenlijk buurtprobleem, dan kunnen zij een beroep op haar doen. Naast steun d.m.v. betalen 

van contributie is het wel nodig om ook zelf mede in actie te komen. 

Het nieuwe bestuur gaat met de contributie aan de slag (10 euro, evt 5 euro).  

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

De begroting 2017 wordt goedgekeurd. 

 

7.  (was 8)  

Verkiezing bestuursleden 

Het bestuur stelt voor: 

- benoeming tot secretaris van mevrouw Carla Touwen, een nieuw bestuurslid. Een nadere 

kennismaking met de leden volgt omdat zij met vakantie is; 

- i.v.m. het afscheid van voorzitter Flip Stembert, wordt voorgesteld Rob Smit te benoemen tot 

voorzitter; Wim van Meenen blijft penningmeester. 

De algemene ledenvergadering gaat akkoord met deze bestuursbenoemingen. 

 

Afscheid wordt genomen van de bestuursleden Jolanda Florie (o.a. werkgroep Milieu en 

Leefomgeving) en Bep Berntsen (algemeen bestuurslid). Oud-voorzitter Stembert bedankt hen 

voor hun inzet met een bloemetje.  

Vervolgens bedankt de nieuwe voorzitter Rob Smit de heer Stembert voor de periode van zes jaar 

waarin hij zich als voorzitter voor onze vereniging heeft ingezet. Wim van Meenen spreekt een 



gedicht van Potgieter uit, waarin ons leefgebied wordt geroemd. Daarna overhandigt hij de heer 

Stembert het boek “Bloemendaal; Proeve ener streekgeschiedenis” als afscheidscadeau. De heer 

Stembert blijft betrokken bij de werkgroep Euphrasia. 

 

8. (was 7) Hoe gaan wij met de buurtvereniging verder? 

Het bestuur bestaat nu uit drie personen, gestreefd wordt naar vijf personen. Aan het eind van het 

jaar loopt de zittingsduur van twee personen af. De voorzitter geeft daarbij aan dat hij dit jaar 

veel in het buitenland zal vertoeven.  

Versterking van het bestuur is derhalve dringend noodzakelijk anders komt de continuïteit in 

het gedrang! En dat terwijl de buurtvereniging een belangrijke rol speelt naar de gemeente toe als 

gesprekspartner en om gezamenlijke buurtbelangen te verdedigen. 

Een oproep derhalve aan de buurtbewoners: mocht u geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, of 

een andere taak, meldt u dan aan via het adres in het groene kader van de nieuwsbrief.  

 

Geluidsoverlast sport/scouting Bergweg. Flip Stembert heeft namens de buurtvereniging een 

gesprek met wethouder Heijink aangevraagd en met alle betrokken partijen om tot goede 

afspraken te komen. Met alle klachten uit het verleden is nl. nog steeds niets concreets gedaan 

ondanks toezeggingen. E.e.a. heeft ook nog geresulteerd in nare mailtjes van HBS’ers aan 

bestuursleden. Voorzitter Smit stelt voor een werkgroep te formeren vóór het gesprek met de 

wethouder. Mogelijke deelnemers kunnen zich aanmelden bij hem (via de website). 

 

9. Rondvraag en sluiting 

 * Carla van Nieuwkerk informeert naar het niet opruimen van paardenpoep. Zij refereert aan de 

gemeente Wassenaar waar poepzakken worden gebruikt bij de paarden. Na de laatste aanpassing 

van de APV hoeft de ruiter niet van het paard af te komen om het op te ruimen (dat wordt te 

gevaarlijk geacht). Verzoek is aan het bestuur om een brief naar de gemeente te sturen. 

* Buurtbus: hoe loopt de route? , verzocht wordt hun website te raadplegen. Nu er zoveel ouderen 

op het park Brederode komen te wonen, verdient het wellicht aanbeveling om dichterbij een halte 

te hebben. De buurtvereniging krijgt een  mail van het probleem.  

* Marlouk Alders stelt voor de bank op de hoek van de Schulzlaan/Brederodelaan te laten 

vernoemen naar Ab Schuurman. Hij heeft bij de gemeente voor de terugplaatsing gestreden. De 

vergadering vindt dit een mooi idee. De Buurtvereniging zal een brief met het voorstel naar de 

gemeente sturen. 

* Dank voor de notuliste voor het maken van de verslagen ALV; zij ontvangt uit de handen van 

de voorzitter een bos bloemen. 

* De voorzitter sluit om 22:20 de vergadering. 

 

 


