
Agenda vergadering buurtvereniging Ons Aller Belang.

25-8-2015 20.00 uur, bij Guus, 
Aanwezig Mike Cees, Guus, Klaas, Hans van der Meer en Jelle.

1 opening
Welkom allen en speciaal Hans i.v.m. agendapunt 7.

2 notulen vergadering 11-3-2015.
Worden zonder opmerkingen goedgekeurd..
 
3  jaarvergadering nabespreking 
Notulen jaarvergadering zijn door Guus gemaakt. Zijn goed.
Kunnen door naar de gemeentelijke site. Verslag kan erbij. Jelle stuurt verslag aan Guus.

4  Financiële zaken, statutair moeten alle bestuurders de jaarstukken tekenen. 
Het gaat hierbij om de stukken die voorgelegd zijn aan de kascommissie.
Het is even onduidelijk waar die op dit moment zijn. (De volgende morgen is gebleken dat die al 
aan het secretariaat zijn overhandigd. Jelle zorgt voor vervolg.  

5  Verzekeringen.
Er is weer wat onduidelijkheid over de vraag of wij, als bestuurders, nou wel of niet via de 
gemeente zijn verzekerd. Klaas heeft een aanbieding voor een Bestuurders Aansprakelijkheid 
Verzekering van de RABO. Kosten € 30 per maand. Bijkomend rechtsbijstand ad € 18. Een hoop 
geld als je het afzet tegen de contributie. Alleen aansprakelijkheid is al 120 leden. 
Besluit om de zaak maar zo te laten, d.w.z. niet zelf verzekeren.

6 Stuw brief inkomend.  
Er is een verschil van mening tussen de voorzitter en de secretaris over de vraag of/hoe er 
gereageerd moet worden op de brief die wij van Stuw hebben ontvangen over onze afmelding.
In concreto gaat het om de vraag, zijn wij als vereniging verbonden aan Stuw of als privépersonen.
Statutair gaat het om de personen. 
Puur juridisch zijn Klaas en Jelle uitsluitend als privépersonen aansprakelijk bij problemen, althans
voor beslissingen,  die genomen zijn in de tijd dat zij bestuurder waren.
Guus spreekt het verlossende woord. De afmelding was namens de Buurtvereniging op briefpapier 
van de Buurtvereniging en je kunt nu dus niet aankomen met de melding dat je niet namens de 
Buurtvereniging deelneemt aan het bestuur van Stuw. 
Niet reageren en afwachten. Klaas treedt nog dit jaar, ,waarschijnlijk in september, af als bestuurder 
van STUW.  

7 Verlichte Tuinen Stand van zaken
Kort resumé. Tot 6 a 7 jaar geleden was er een officieel comité  dat veel tijd stak in de buurt-
verlichting en verlichte tuinen..
Zij gingen echt bij de mensen langs en wisten er, met behulp van zachte druk, veel te motiveren tot 
meedoen.
In die tijd kwamen er ook veel bezoekers op de fiets al het schoons bekijken en was er slecht een 
enkel zwart gat. 
Toen het comité plotseling de handdoek in de ring gooide gaf besloot Hans van der Meer deze op te 



rapen en als voortrekker/opduwer te gaan te gaan functioneren. 
Met hulp van veel, maar wel vaak dezelfde, mensen is hij er in geslaagd zijn opgewekte karakter te 
zichtbaar te maken in de verlichting van bruggen en anders objecten.. 
De ontwikkeling is echter dat er steeds meer zwarte gaten komen en men nu eerde  kan spreken van 
lichte vlekken. De mensen komen niet meer kijken omdat er al zoveel andere activiteiten zijn en 
omdat er alleen lichte vlekken en verlichte bruggen geen doel op zich meer zijn en zo raken wij in 
een vicieuze  cirkel.  Een onwenselijke maar onomkeerbare ontwikkeling naar wij denken.
Hans heeft tijdens de laatste jaarvergadering aangegeven te willen stoppen als buurtverlichters 
comité. 
In zijn plaats hebben de heren André Alderden en Ralph Reinders zich aangeboden. 
Bij nadere inziens blijken deze heren het werk nogal te onderschatten. Briefje in de bus en dan gaat 
het verder van zelf...... Ha, was het maar zo'n feest.
Ook Frans Huibrechts zou wel willen, naar eigen zeggen, maar ook die blijkt alleen maar te willen 
helpen.

Welnu. Besloten  wordt om voorlopig  alleen de bruggen te versieren en dan  alleen met planten en 
daarnaast te gaan werken aan de oprichting van een buurtvers(t)ierders comité.    
Dit comité gaat budgettair werken onder de paraplu van de buurtvereniging.
Hans gaat de plantendames vragen om een en ander in gang te zetten. De versieringen moeten dan 
blijven hangen tot na de kunstroute.
Cees voorstel voor het aanleggen stopcontacten bij de bruggen wordt aangehouden tot er duidelijk 
wordt wat de gemeente met de bruggen gaat doen. 
Er gaat E-mail ( voor zover hun E-mailadres bekend is) naar de bewoners  om zij hierover te 
informeren.

8  Rondvraag en w.v.t.t.k.

ORS stand van zaken ?.
Rob Lutgerhorst, een kenner van de luchtvaart en de ORS,  heeft recent, tijdens het regulier 
wijkoverleg, uitleg gegeven aan de verzamelde wijkraden. .
Het blijkt zeer complexe materie. Het komt er concreet op neer dat de invloed van bewoners nadert 
tot 0  en dat was waarschijnlijk ook de bedoeling van de hele  opzet van de ORS..

In de Meerbode van 20-8-2015 pagina 10 linksboven  staat een artikel over het beschilderen van 
lelijke objecten door kunstenaars. 
http://www.meerbode.nl/digitale-krant-nieuwe-meerbode-aalsmeer
Bewoners kunnen voorstellen doen om bv. electriciteitshuisjes door kunstenaars te laten 
beschilderen.  Idem E-mail naar bewoners.

Blauwalg. Er is dit jaar geen blauwalg gesignaleerd. Komt door de driehoeksmossel.
Of  deze driehoeksmossel op zijn beurt wordt bedreigd door de quaggamossel is niet helmaal 
duidelijk. Wel is het water helder en is er minder vis. Nog 3 palingen en minimaal 1 meerval.,
Ook aalscholvers worden weinig meer gesignaleerd.

Opknappen speelpleintje en bruggen. 
Speelpleintje moet worden opgeknapt. Nieuw buxushaag. Onkruid wieden. 
Wij vragen aan gemeente of zij er iets aan willen doen.
Vermoedelijk zal het pleintje, als er verder wordt gegaan met gebruikt gaan woerden als 
bouwopslag. Aansluitend zal het dan toch opgeknapt moeten worden.
Aankaarten in overleg van volgende week met de gemeente.



Bruggen hangt af van wat er gaat gebeuren. Zijn in slechte staat. Idem overleg gemeente.

Bermen een wat beter aanzien geven. Kan pas echt als de beschoeiing is opgeknapt. 
Wel nu mogelijk al iets met bloembollen doen ? Is iets voor de buurtvers(t)ierders.
 
Juliet Keessen is bezig met een serie portretten van authentieke Aalsmeerders.. Foto met interview.
Zal later worden geexposeerd in het gemeentehuis.

Wat is de planning met  het vernieuwen van de leidingen Geen idee. Vragen aan gemeente
Daarnaast hoe zit met de glasvezel. Zijn wij binnen of buitengebied. Ook vraag aan gemeente.

Sluiting
Dank u wel.

Na sluiting.

Wij hebben nog altijd niet van alle leden een  machtiging voor automatische incasso binnen.
 Eventueel in oktober november nog een poging doen om middels gerichte aanschrijvingen op basis
van de nu bekende adressen.


