
Notulen vergadering dagelijks bestuur Ons Aller Belang op 23-7 bij Cees.

Aanwezig:  Mieke Buis, Klaas Joren (voorzitter) ,  Cees van de Ven, Hans van der Meer (actief 
toehoorder maar geen bestuurslid) en Jelle Lingsma.
Afwezig i.v.m. vakantie:  Guus van er Geest.

1 Opening door de voorzitter ca. 20.45 na een rondje onderhoud speelplaatsje.

2 Ontwikkelingen rondom de nieuwe inspraakconstructie rondom Schiphol.
Namens de bewoners in de verre omgeving worden een aantal leden aan deze raad toegevoegd.
Middels een systeem van getrapte verkiezingen door kiesmannen worden deze leden gekozen.
Iedereen die 100 adressen met telefoonnummers en E-mailadressen kan overleggen mag een 
kiesman benoemen.
Wij, (Klaas en Jelle ) hebben gesproken met de heer Pim van Riet. Deze man weet veel van 
Schiphol af en wilde zich met hulp van onze vereniging tot kiesman en later eventueel tot 
vertegenwoordiger in de raad laten kronen. Klaas en Jelle waren van mening dat wij niet, zonder 
overleg met onze leden, een dergelijke stap zouden kunnen zetten.  Meer concreet, de man alle 
namen, adressen en E-mail adressen van onze leden verstrekken. De vergadering deelt die mening.

Binnen de gemeente en alle functionerende wijkraden is besloten een gemeentebrede vereniging op 
te richten teneinde er voor te zorgen dat de burgers van Aalsmeer op de juiste wijze hun stem 
kunnen laten horen.

De volgende link leidt naar wat achtergrondinformatie over het proces.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/16/advies-alders.html
Het is geen makkelijk leesbare materie.
Het lijkt erop dat, door  de gekozen opbouw van de omgevingsraad, de invloed van bewoners nihil 
zal zijn en wij willen, er als bestuur niet teveel energie is stoppen.
Er bestaat van onze kant geen bezwaar tegen het oprichten van de vereniging. Er zijn bij ons geen 
vrijwilligers voor bestuursfuncties in de nieuwe vereniging.
Als bewoners geïnformeerd moeten worden over de ontwikkelingen dan zal dat gaan onder de vlag 
van de nieuwe vereniging en zullen wij, indien nodig daaraan een bijdrage leveren.

3 Oprichting, nieuwe statuten.
Er is een heroprichting akte gepasseerd. KvK moet nog worden geïnformeerd maar dat kan pas 
gebeuren als Guus ook een handtekening heeft gezet.
Op grond van de opmerking daarover in de statuten wordt besloten om het kalender jaar nu boekjaar 
laten zijn. Het voordeel daarvan is dat er van 1 januarie tot begin mei  tijd is om de het verslag te 
maken. Op grond van nieuwe wetgeving moeten alle bestuurders voor akkoord tekenen op de 
financiële stukken. 

4 Verzekeringen.
Via de gemeente is informatie binnen gekomen over de van gemeentewege afgesloten verzekering 
voor vrijwilligers. Deze polis dekt veel maar wordt, naar het lijkt door de gemeente gezien als een 
back-up verzekering. In de E-mail van de gemeente staat letterlijk : Altijd eerst eigen verzekering 
aanspreken. Wij hebben geen enkele verzekeringen en besloten wordt om nog wat meer informatie 
te vergaren. Algemeen is de teneur binnen  de vergadering dat het zonde  is om dubbel verzekerd te 
zijn. Anderzijds is het wel belangrijk dat aansprakelijkheid goed is afgedekt om te voorkomen dat 
bestuurders, als het echt een keer uit de klauw loopt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld..        
Jelle gaat  verder met het inwinnen van informatie bij de gemeente. Wordt vervolgd

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/16/advies-alders.html


5 Stuw en de structuurvisie.
De structuurvisie is in concept klaar. Klaas en Jelle hebben hem gelezen. Staan geen verontrustende 
zaken. Veel herhalingen en foto's. Hans gaat hem nu lezen. Cees daarna. Is nog wel onder embargo. 
Moet nog aan de raad worden aangeboden. Er is voor Stuw nog geen zicht op financiële bijdragen 
van de gemeente voor het Loos van Vliet stuk. De aanvraag voor de Anbi-status is afgewezen.
Wat geld betreft is Stuw dus een beetje klaar.

W.v.t.t.k.
Klaas oppert het idee om een keer een BBQ te organiseren. 
De vraag is of er voor zoiets een vergunning aangevraagd moet worden bij de gemeente.
In principe wordt besloten om iets dergelijk sop 1-9-2015 te gaan organiseren.
De vereniging bestaat dan 60 jaar en dat kan op deze wijze mooi gevierd worden.

Er is geen nieuws over riool, gaten in de weg, blauwwalgpompen en wat er verder nog speelt.           
    
Sluiting 


