
Notulen vergadering d.d. 11-3-2015 bij Klaas.

Klaas, Mieke, Guus Cees en Jelle

1 Opening om 20.10 met een "hartelijk welkom  heren" en na enige aarzeling ook dame,

2 Notulen 20-11-2015 : akkoord, kunnen naar de site 

3 Voorbereiding jaarvergadering.

Notulen jaarvergadering 2014 in orde. Naar site,

Plaats en datum:.
Datum 11- 5 2015   Nog voor het einde van de ijsheiligen. Locatie Historische tuin.

Agenda voor deze algemene vergadering, met tijdens de vergadering gemaakte opmerkingen.

1 Opening.

2 Notulen vergadering 12-5-2014.  

3 Ingekomen stukken 

4 Verslag kascommissie

5 Verslag financieel, in 2 delen, van 1 mei 2013 tot en met  31 december 2013 en van 1-1- 2014 t/m
31-12 2014
Waaronder: aan vergadering voorleggen wat wij eventueel met de reserves kunnen doen.
Voorbeelden: Bloembollen planten,  maaibeurt, speelpleintje, barbecue bij 50 jarig bestaan ?
Er is geen overeenstemming. Cees is sterk voor spenderen, Klaas erg voor zuinig.
Algemene mening, het moet wel een zinvol doel dienen.

6 Verlichte tuinen.
Voorstel om te stoppen of, na overleg met Hans, te verplaatsen naar rond de kerstdagen.
Cees zal dit met Hans bespreken.

7 Benoeming kascommissie

8 Verslag secretaris

9 Aftredend en  Herkiesbaar ? 
 
Schema Klaas 2016, ( 2012 + 4) (echt) (echt volgens notulen)
Jelle en Cees 2017 (2013 +4) (echt) (echt volgens notulen)
Mieke 2018 (2014 + 4) (echt) (echt volgens notulen)
Guus 2015 en 2019, niet herkozen in de sinds 2010. 
Guus dus 

10 ORS, Schiphol ontwikkelingen. 
Komt daar nog iemand voor ?



11 Structuurvisie indien van toepassing?

Wat nu volgt is geen  onderdeel van de notulen maar toevoeging van Jelle nu:.
Ik ben dinsdag 7-4  bij de raadscommissievergadering geweest en daar werd door de wethouder 
letterlijk geantwoord op de vraag van de VVD: " Hoor ik u zeggen dat u met de ( insprekende) 
ondernemers in gesprek gaat over dit onderwerp ?  (Het ging daarbij om het uitwerken van een 
compensatieregeling).: " Ik ( v.d. Hoeven) ga dat niet zelf doen, dat gaat via STUW lopen."
 Ik vind dat wij geen uitspraken moeten doen over compensatieregelingen, dat is geen taak voor een
bewonersvereniging. Daarom moeten wij (vind ik) tijdens de  algemene vergadering kenbaar  
maken dat wij als buurtvereniging terugtreden uit STUW.

12  w.v.t.t.k. en rondvraag.
WMO niet op de agenda zetten.
Niet doen WMO perikelen, is nog weinig van te zeggen. Wij proberen sowieso er bij weg te blijven.
Ook de gemeente moet haar weg nog vinden.  
Uitnodiging uitvoeren als kaartje,
Kost 65 en ik kan het niet maken. Heb ik hulp bij nodig. Ik stel voor om dit 1 jaar uit te stellen.

Van af hier verder alleen notulen. 

4 Mieke  gaat aan de slag met de financiële jaarverslagen. Automatische incasso is gelukt.,Het is 
nog niet helemaal duidelijk hoe of wat. 
Streven naar nog meer machtigingen. Nogmaals een strookje nogmaals mee met de uitnodiging 
voor de algemene vergadering. Gaat  Jelle maken.

5 Reisje, datum 3-6  iedereen gaat mee lijkt het. Het is martelaren dag.
Wij gaan varen via Amsterdam naar Muiden en dan met de bus terug.
Opstappen gaan wij in Aalsmeer.  Mieke regelt.

6 Buurstche borrel, was succes. Gaan wij weer doen  Nu wel; bijdrage vragen maar op vrijwillige 
basis  b.v. met een pot op de bar.
  
7 publicatie, Wij gaan niet meer doen dan wij nu doen. De informatie op de site van de gemeente 
moet genoeg zijn.

8 ORS.
Nog weinig  van te zeggen.  Klaas meldt dat de raad voornamelijk met zichzelf bezig is.
De 1e  kiesman is afgetreden. Eigenlijk kan het helemaal niet werken. Er zijn 26 
bewonersvertegenwoordigers alleen al voor het buitengebied Kaagbaan en die hebben allemaal een 
eigen belang en dus een andere mening en die komen dus maar zeer moeizaam op een lijn. Voor de 
hele kaagbaan zitten 2 bewoners aan tafel. Kan niet werken en daar is het beleid ook op gericht 
vermoedelijk.

W.v.t.t.k.

1 bespreken met gemeente op 12-3 ( met opmerking na gesprek)
Lidl. (is nog niets over bekend, er is overleg)
Graven PWN en Liander, Stedin ? (Is begonnen. Verder weinig over te zeggen.)
Asfalteren van Cleefkade. (Is uitgesteld.)
Bloembollen in de aanbieding ? (Niet meer)
Boa's  varen altijd uit met mooi weer. (Werken volgens strakke planning, dus: bij mooi weer op de 
plas, is knap gepland.)



Handhaven achteruitrijden en hardrijden. (Achteruitrijden geen capaciteit, buurtregisseur gaat 
snelheidscontrole aanvragen). 

B en W wil met ons mee op de schouw, maar weet nog niet hoe of wat.

Wethouder Ton Verlaan wil een bestuursvergadering bijwonen.
Datum doorgeven. ( wie)

Jaar vergadering vanaf 2016 in februari  houden. 

Cees Otto in waterschap. Lijkt zinvol, weet van de hoed en de rand en is goed bekend met de 
plaatselijke problemen. Als hij op een verkiesbare plaats staat dan kan het zinvol zijn op hem te 
stemmen. Hij staat wel op een de VVD-lijst en bij niet verkiesbaar dus een stem op de VVD.
Uw notulist doet dan niet mee. 
  
Stuw:  Anbi aanvraag is afgewezen. Er is bezwaar naar belastingrechter. Gebeurt verder niet veel.

Wij gaan nu echt een keer uit eten. Datum ergens eind april begin mei. Wij horen van Mieke hoe of 
wat.

Dit moet het zijn.

Aalsbameer 10-4-2015


