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INHOUD
Oproep algemene ledenvergadering 4 april 2005
Notulen ledenvergadering d.d. 29 maart 2004
Jaarverslag secretariaat
Toelichting en Jaarverslag penningmeeste

Jaarverslagen 2004
Beheer
Toelichting rendementsrekening ijsclub Nieuwe Meer
VROM
Redactie
Buurthulp
Bazaar en kienen
Ontspanning:
Bridgeclub
Klaverjassen
De Bengels
Sinterklaasfeest
Band “Chicane”

Dit betreft het Jaarverslag en Notulen zonder de financiele
overzichten deze zijn op te vragen bij het secretariaat
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aan: De leden van de Buurtvereniging Nieuwe Meer
datum: woensdag 9 maart 2005
betreft: Agenda van de algemene ledenvergadering
Geachte leden,
Het bestuur van de Buurtvereniging Nieuwe Meer nodigt u uit voor
het bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandag 4
april 2005 om 20.00 uur in ons buurthuis Rehoboth.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Agenda
Opening & vaststellen agenda
Notulen d.d. 29 maart 2004
Mededelingen
Ingekomen & uitgaande post
Jaarverslag secretariaat & penningmeester
Verslag kascontrolecommissie 2005
Benoeming kascontrolecommissie 2005
Balans & financieel jaaroverzicht van Buurtvereniging & Beheer 2004
Jaarverslagen 2004 van Beheer, VROM, redactie 't Dijkertje,
Ontspanning en Buurthulp
Vaststellen contributie 2005
Begroting Buurtvereniging & Beheer 2005
Benoeming stemcommissie ad hoc
Bestuursverkiezing
Bestuurswisseling
Rondvraag
Sluiting
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Er zijn geen aftredende bestuursleden. Wij zijn nog op zoek naar een
kandidaat voorzitter. Een concrete toezegging heeft het huidige bestuur nog niet binnen; eventueel vindt er ter vergadering een verkiezing
van een nieuwe voorzitter plaats.

Namens het bestuur,

Eric Labordus
Interim voorzitter/Secretaris
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Nieuwe
Meer op 29 maart 2004.
1. De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de dertig, inclusief bestuursleden, aanwezige leden. De agenda wordt vastgesteld.
2 .De notulen van 24 maart 2003 worden vastgesteld.
3. Mededelingen: geen.
4. Post: geen.
5. Jaarverslag secretaris.
Het vermelde ledental moet zijn: 150 leden en 92 donateurs.
Jaarverslag penningmeester: goedgekeurd.
6. Verslag kascontrolecommissie.
Omdat zowel 2002 als 2003 moesten worden gecontroleerd, is dat uitgevoerd
door Martin Brekelmans en Eric Hoogenboom. Zij hebben voor akkoord getekend, mits zij aanwezig zijn bij de overdracht van de boeken aan de nieuwe
penningmeester, omdat er een post moet worden geëffectueerd.
7. Benoeming kascontrolecommissie 2004:
Aangezien John van Nieuwburg al was benoemd als controleur voor 2003 en
hij niet was opgeroepen vanwege de gelijktijdige controle van punt 6 wordt
hij nu opnieuw benoemd met naast hem Hans van der Geest.
8. De jaarcijfers van Beheer en Buurtvereniging:
de financiële commissie is niet bij elkaar geweest, wel een soort interim commissie. Het nieuwe bestuur zal beslissen over de financiële commissie 2004.
Verder roepen de jaarcijfers enkele vragen op, die genoegzaam worden beantwoord. Wel moet het af te schrijven bedrag per jaar van de keuken worden
verhoogd om deze zo in 15 jaar af te kunnen schrijven. Van de kapitaal en
plusrekening moet de rente worden bijgeschreven. De nieuwe penningmeester van de buurtvereniging moet de bankafschriften over laten schrijven van
Sjaak van Veen naar hem.
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9. Overige jaarverslagen
a

Jaarverslag Beheer:

inhoudelijk akkoord, er ligt bij het bestuur een brief van Dirk Hijstek dat hij zijn
werkzaamheden met onmiddellijke ingang neerlegt. Verder kan er over de inhoud van deze brief op het moment van notuleren niets zinnigs worden gezegd.
b

Jaarverslag Redactie:

inhoudelijk akkoord. Wel ontstaat er een discussie over het aantal Dijkertjes per
jaar. Er wordt gezegd dat 6 keer kan worden verminderd, maar dan lopen wel de
inkomsten van de adverteerders terug. Een andere opmerking is dat de niet leden
moeten worden overgeslagen met de bezorging om zo de drukkosten terug te
brengen. Reden daarvoor zou zijn dat de niet leden nauwelijks of helemaal niet
reageren op de inhoud en op het Dijkertje zelf. De redactie commissie zal zich
over de gemaakte opmerkingen beraden en hopen daarmee hun voordeel te
doen.
c

Jaarverslag VROM.

Zit goed in elkaar, wel heeft Koos dit voor het laatst gedaan. Volgend jaar een
ander. Eric Hoogenboom houdt een vurig pleidooi voor nieuwe VROM leden,
wat een mooi werk dat wel is en of we dat wel wisten. Zegt het voort!
d

Jaarverslagen bridgen en klaverjassen:

akkoord.
e

Jaarverslagen Band Chicane en Fietspuzzeltocht:

Jan Snoep was nogal verbolgen over de losse inlegvellen van beiden. Hij zou de
verslagen te laat hebben ingediend, wat volgens hem niet zo was. De voorzitter
stopte deze discussie met de opmerking dat een deadline een deadline is, die met
soepelheid dient te worden gehanteerd. Overigens waren beide verslagen uitstekend.
f

Jaarverslagen bazaar, kienen, ijsclub, sinterklaasfeest:

akkoord. Vaststelling contributie 2004: onveranderd € 10,-- per jaar.
10. Begroting Buurtvereniging:.
De collecte Jantje Beton vervalt m.i.v.2004.
Begroting Beheer:
akkoord.
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12. Benoeming stemcommissie ad hoc:
niet nodig
13. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Anouchka Bonnema, voorzitter, John van Zonneveld ,2e voorz. en Hans v.d.Geest, penningmeester. Er heeft zich geen kandidaat
gemeld voor voorzitter, wel 3 aspirant bestuursleden. Eric Labordus wordt interim
voorzitter met een dubbelfunctie, tot zich in de loop van het jaar een nieuwe voorzitter meldt. Nieuwe bestuursleden worden: Janny v.d.Geest, Eric Hoogenboom
en David Knibbe. Alle drie worden bij acclamatie gekozen. De functies worden
binnen het nieuwe bestuur verdeeld. Afscheid wordt genomen door Wil ten Bookum van Anouchka (9 jaar vol gemaakt) middels een presentje. En van John (3
jaar vol gemaakt) en Hans (9 jaar vol gemaakt) door Anouchka middels weer een
ander presentje. Anouchka wenst het nieuwe bestuur veel succes.
14. Bestuurswisseling:
De 3 gekozenen bezetten nu de stoelen van de 3 afgetreden bestuursleden achter
de bestuurstafel. Zij worden door Eric Labordus welkom geheten. Eric was zo blij
dat hij spontaan alle aanwezigen op een drankje trakteert.
15. Rondvraag:
Lau Ligthart nam de kans waar om een gloedvolle rede te houden, gericht aan
Anouchka, vanwege al haar inspanningen.
Sluiting:
Nog net voor 22.00 uur kon de interim-voorzitter de vergadering sluiten.

De verslaggever a.i. David Knibbe.
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Jaarverslag secretariaat 2004
In het afgelopen verenigingsjaar telde de Buurtvereniging 129 leden.
Daarnaast waren er 78 geregistreerde donateurs.
Het afgelopen jaar is het bestuur in zes bestuursvergaderingen bijeengekomen. Naast deze bestuursvergaderingen zijn er een tweetal commissievergaderingen met alle commissieleden geweest.
Er is een algemene ledenvergadering geweest. Het was niet nodig verkiezingen te houden voor bestuursleden, want de herkiesbare bestuursleden
hadden geen tegenkandidaten
Het bestuur van de vereniging heeft zich het afgelopen jaar onder meer
over de volgende zaken gebogen: verbouwing keuken en bar van Rehoboth, onderhoud Rehoboth, golfterrein en hotel, bestemmingsplan Nieuwe Meer.
Ook dit jaar hebben wij in meer of mindere mate contacten gehad met
onder andere de volgende organisaties: gemeente Haarlemmermeer,
Rijkswaterstaat, SADC, omringende dorpsraden, NV Luchthaven Schiphol, diverse politieke partijen, Milieu Federatie, Milieu Defensie, Stichting het Lage Land, Waterschap Groot Haarlemmermeer en de Noordelijke Kernen van de Haarlemmermeer.

Eric Labordus
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Toelichting bij het Financiële Jaarverslag 2004 van de Penningmeester
van de Buurtvereniging
Was het ruim 30 jaar geleden toch wat simpeler om u een jaarverslag te presenteren,nu zijn we wat de financiën aangaat toch wel wat groter gegroeid .De
post Bestuur en Beheer is ietsjes groter geworden omdat er meer Vrom vergaderingen in het gebouw zijn geweest dan normaal,vanwege de golfbaan perikelen. Bovendien is de schuld aan het beheer kleiner geworden door het weg
werken van de schuld van 2003. Wat 2004 betreft wordt het 4e kwartaal doorgeboekt naar januari 2005,ter aflossing.
De inkomsten van de contributies zijn gestegen door een adequaat beheer van
de ledenlijst,dat geldt ook voor de advertentie inkomsten,door dat een redactielid zich hierin heeft vastgebeten.
Moest in 2003 de subsidie nog worden terugbetaald,nu zullen we naar de gemeente nog een overzicht sturen van dit jaar waarin moet blijken of het nu gestorte bedrag reëel is.
De participatiesubsidie is flink de hoogte ingegaan.
De bazaar opbrengst heeft ons met schaamrood overdekt,bijna € 1000,00
batig saldo
Op de ontspanningactiviteiten heeft de vereniging ruim €100,00 toe moeten
leggen.
Huur ontspanning is het bedrag dat betaald is aan beheer,zijnde de clubs die
door de week het gebouw hebben bevolkt,met name de bridgers hebben vaker
gebruik gemaakt van het gebouw,evenals de Band en de Bengels.
Sint Nicolaas heeft afgelopen jaar wat royaler uitgepakt,het kindertal zal hier
debet aan zijn geweest.
Al met al konden we het jaar afsluiten met een bescheiden voordelig saldo.
Mijn dank gaat uit naar Hans v.d.Geest,die mij geholpen heeft met de presentatie.
Tot slot : De acceptgiro’s die dit jaar, na de jaarvergadering verstuurd gaan
worden zullen gaan naar 16 adverteerders,78 donateurs en 129 leden. Met
name het laatste getal hebben we op ingeboet,door na herinnering niet te
betalen. Tsja…….
David Knibbe.
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Jaarverslag beheer
In de commissie beheer verloopt alles zoals in voorafgaande jaren. David beheert de penningen, Wil betaalt de rekeningen en zorgt dat de
giroafschrijvingen bij Cees terechtkomen. Cees boekt vervolgens alle
gegevens, die hij van David en Wil krijgt, in.
Er is dit jaar geen mega verbouwing geweest, de drainage aan de voorzijde van het gebouw is aangepakt en er is een vloerbalk gerepareerd.
Er zijn nog wel wensen betreffende verbeteringen aan het gebouw,
maar daar wordt in de loop van de tijd de schouders ondergezet.
De commissie bedankt iedereen die heeft geholpen bij de bovengenoemde klussen en hoopt dat zij in de toekomst weer op deze vrijwilligers kan rekenen.
Willy ten Bookum
###
Toelichting op de Rendementrekening van
de IJscommissie Nieuwe Meer.
(Deze rekening was voorheen de IJsclubrekening)
Saldo 13-1-2004
Rente 2004
Saldo 13-1-2005

€ 4266,95
91,56
————
€ 4358,51
========

De ijscommissie zal in september bij elkaar geroepen worden,om een
voorstel uit te werken om in december per bus naar Holiday on Ice in
de Rai,te gaan.
David Knibbe
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Jaarverslag VROM
Dit jaar zijn er geen hoogte punten te noemen omdat een aantal lopende zaken op afronding wachten
De renovatie van de dijk houd ons nog steeds bezig omdat de tweede
fase is uitgesteld tot 2008!, hier zijn wij en de bewoners niet blij mee.
Het golfbaan project houd de gemoederen bezig met name omdat er
nog steeds geen acceptabele oplossing is gevonden voor de aanwonenden van de driving-range.
De VROM commissie heeft nogmaals haar standpunten toegelicht over
het al of niet doorgaan van de art.19 procedure welke moet leiden tot
realisatie van de golfbaan.
Het bestemmingsplan wordt hierdoor steeds naar later verschoven.
Ook zijn de gemoederen opgelaaid toen de gemeente geheel tegen haar
eigen beleid in heeft besloten een woonboot in Nieuwe Meer te plaatsen.
Ook is er aandacht voor de Koekoekslaan, onderhoud, riolering etc samen met de immer voortdurende schandalige lozing van ons riool op
het oppervlakte water van de ringvaart.
Verder is er nog steeds een afvaardiging van de VROM bij de bijeenkomsten in Badhoevedorp.
Fred Buijs
###
Jaarverslag redactie
Het afgelopen jaar was weer een leuk jaar voor de redactie. Op de
puzzels kregen we steeds meer goede oplossingen opgestuurd, er waren natuurlijk ook wel eens minder inzendingen, maar we weten dat de
lezers van het Dijkertje onze inspanningen om een puzzel te maken
waarderen, en dat is voor ons een teken om door te gaan met deze activiteit binnen het buurtblad. Ook de anderen artikelen in het buurblad
worden, gezien de reacties die wij krijgen, aandachtig gelezen
We willen alle bezorgers bedanken voor hun werk, want ieder die meehelpt aan het Dijkertje is een klein onderdeel van het grote geheel, zonder inleveren van kopij geen redactie, dus geen Dijkertje, zonder bezorgers geen verspreiding van ons buurtblad, het één kan niet zonder
het ander. De adverteerders in het buurtblad willen we bedanken voor
hun steun, ook zij zijn een onderdeel van het geheel!!
Namens de redactie, Willy ten Bookum

16
Jaarverslag buurthulp
Wij moesten afscheid nemen van twee leden van de Buurtvereniging te
weten de heer Thomas Eikelenboom, overleden op 28 Juli 2004 en
Mw. Mendrix overleden op 3 September 2004.
David memoreerde deze leden in zijn Nieuwjaarstoespraak.
Voorzover bij Buurthulp bekend zijn er in 2004 twee babies geboren
en wel: een jongen Engelberts op Nieuwemeerdijk 177 en een meisje
bij galerie Artevista op nr. 322.
Uiteraard zijn wij heel blij met deze twee nieuwgeborenen.
Koos werd verrast met een mooi boeket bloemen toen hij , na zijn
operatie thuiskwam uit het ziekenhuis. Hij waardeerde dat zeer en dat
geeft toch zeker een stimulans om tegen iedereen te zeggen: laat eens
iets van je horen.
Buurthulp is er nog steeds in goede en slechte tijden.
Anouchka
###
Jaarverslag Bazaar en kienen.
Dit jaar is het goed gelopen met de bazaar en het kienen. Met vereende
krachten is het weer leuk geworden. De bazaar is druk bezocht en er
werd hulp geboden uit onverwachte hoek, dat was erg leuk. Het resultaat mag er zijn! Met de ijsclubcommissie organiseren wij in het najaar
iets leuks, daarover later meer, maar misschien komt er nog ijs. Wij
zijn nu al bezig met de paaskien en hopen dat het weer leuk wordt.
Jannie van der Geest.
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ONTSPANNING
Jaarverslag bridgen
Sinds het heuglijke moment, dat de Bridgeclub Nieuwe Meer zich presenteerde, is het bestuur ongewijzigd:
Voorzitter
Maarten Alink
Secretaris
Jannie v.d. geest
Penningmeester
Willy van Leeuwen
Met maximaal 36 leden en de nodige oproepkrachten-gastspelers
slaagt de voorzitter er steeds weer in om de beschikbare tafels bezet te
houden.
Het seizoen 2003/2004 werd tot veler verrassing afgesloten met een
uiterst gezellige zaterdagavond-fondue in café-restaurant `De Pelikaan`. Een groot aantal bridgers maakte gebruik van de gelegenheid
de traditionele stilte tijdens de kaartavonden te doorbreken en werden
als vanzelf bevangen met een soort Saturday-night fever. Stand-up comedians dienden zich spontaan aan en het werd een zeer geslaagde
avond om op terug te kijken.
Met behulp van een slim computerprogramma weet juffrouw Jannie tot
goed uitgewerkte scorelijsten te komen. Aan het eind van het verenigingsjaar, als ook de bridgers de winterstop ingaan, is er een slotdrive,
welke plaats had op vrijdag 17 december.
Uitslagen eerste drie paren
Jannie en Hugo v.d. Geest
Dicky en Ad Struyk
Adrie en Ronald Surig

60,19%
58,33%
58,02%

Tenslotte de drie paren, die de competitie eindigden met een paats op
het podium
Goud
Zilver
Brons

Nella en Giacomo Ferrarini 55,99%
Dicky en Ad Stuyk
55,85%
Jannie en Hugo v.d. Geest 54,78%
Fred Doeblet
(J. van Zonneveld)
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Jaarverslag klaverjassen
Bij de klaverjassers is de groei er al enkele jaren uit en dat is jammer,
want het is zo gezellig op de dinsdagavond.
Staken we bij het begin van het seizoen 2003/2004 nog de loftrompet
over de bezetting van 5 tafeltjes, al snel bleek tijden de winterpauze,
dat we vaker moeite hadden om 4 tafels bezet te houden, omdat David
Knibbe en Anneke Eikelenboom, Hendrie Knibbe en John van Zonneveld wegens verplichtingen elders slechts éénmaal per 14 dagen acte
de présence kunnen geven en als koppel zijn samengevoegd op de scorelijst, die door David nauwgezet wordt bijgehouden.
Ook dit jaar gaat onze dank uit naar de echtparen Knibbe en van Essen
voor de zorgvuldige wijze waarop zij de dinsdagavonden de voorwaarden scheppen., opdat de deelnemers zich onbezorgd kunnen overgeven
aan hun hobby. Ook past dank aan Elly Visbeen wegens assistentie
waarnodig en Cees Rijnsburger en Piet Commandeur, die bereidwillige
vervoersdiensten verzorgen voor kaartmakkers.
De strijd om de hoofdprijzen in de onderlinge competitie is hard maar
eerlijk. Messen komen niet op tafel. Wel consumpties. Tijdens de korte
winterstop was de tussen stand als volgt
1 Henk Eikelenboom
2 Reier Heima
3 David Knibbe/Anneke Eikelenboom
4 Piet Commandeur
5 Hugo v.d. Geest

95.926 punten
95.659 punten
95.048 punten
94.006 punten
91.966 punten

Zoals u ziet valt het gat bij positie 5, maar er is nog altijd niets beslist.
Zorgt dat u in september ook aanschuift, zodat u van de sfeer niets
mist.
Nel Driekaart-Stuk
(J. van Zonneveld)
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Jaarverslag de Bengels
Zoals u uit de buurtbladen van het afgelopen seizoen weet, zijn de
Bengels in januari 2004 weer verder gegaan met waar zij gebleven waren. De kinderen speelden heerlijk met elkaar in het gebouw. Al het
speelgoed van de seizoenen daarvoor was bewaard gebleven, dus de
kinderen konden weer volop genieten.
In april hebben de moeders van de Bengels geholpen het 30 jarig bestaan van de buurtvereniging een extra tintje te geven door mee te helpen met de dagactiviteit die geheel gericht was op kinderen. Dit was
een enorm succes. Er werden allerlei spelletjes gespeeld (leest u het
verslag in het buurtblad van juni nog maar eens na).
Aan het begin van de zomer zijn de moeders en kinderen naar een
overdekte speeltuin in Zaandam geweest, reuze gezellig en weer eens
heel iets anders
Tijdens de warme dagen bleven de kinderen niet binnen in het gebouw
spelen, maar de moeders spraken af om de beurt thuis gastvrouw te
zijn. De kinderen leerden op deze manier dat het eigen speelgoed van
de één ook gebruikt mocht worden door de ander.
De kinderen genoten op deze manier van de buitenlucht en de moeders
natuurlijk ook, binnen zitten kan namelijk altijd nog als het weer kouder en natter wordt.
In oktober hebben de kinderen met hun moeders blaadjes gezocht en
hebben ze een herfstknutselwerkje gemaakt.
In de maand januari van dit jaar zijn de Bengels weer opgehouden te
bestaan. De kinderen gaan (net als de vorige gedwongen stop van deze
activiteit) bijna allemaal naar de peuterspeelzaal. Er is nog gevraagd of
er een ander moeder was die de Bengels leiding zou willen geven,
maar helaas er was geen opvolgster, dus besloten de moeders gezamenlijk de Bengels op te heffen. Heel jammer, maar aan alles komt een
eind, ook als je klein bent en steeds maar groter groeit en leerplichtig
wordt.
Namens Willeke,
Willy
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Jaarverslag bezoek
Sinterklaas

Op 27 november was het eindelijk weer zover. Sinterklaas bracht zijn
jaarlijkse bezoek aan onze vereniging. Hij werd opgewacht door kinderen, ouders, grootouders en belangstellenden.
19 jongens en 9 meisjes werden beurtelings bij hem geroepen voor een
praatje, snoepje en naderhand een cadeautje.
De leeftijd van de kinderen varieerde van 1 jaar tot 7 jaar.
Sinterklaas en zijn 3 pieten hadden weer ontzettend hun best gedaan
om het alle kinderen naar de zin te maken. Gelukkig konden zij rekenen op de hulp van de vrijwilligers van de buurtvereniging.
Hiervoor willen zij iedereen, die zich belangeloos heeft ingezet, op
deze manier bedanken.
Ook de sponsor zijn zij ontzettend dankbaar en ze hopen dat het volgend jaar weer net zo gaat als dit jaar.
Willy ten Bookum
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Jaarverslag Chicane 2004
Pfff, alweer een jaar voorbij
Dit jaar heeft de band 2x opgetreden in Rehoboth.
De Nieuwjaars receptie op 10 jan 2004; bovengemiddeld druk, heel
gezellig en wij hebben in 3 uur ongeveer 35 nummers gespeeld.
Het tweede optreden in Rehoboth was tijdens ons 30-jarig bestaan.
Als laatste in het volle programma heeft de band deze feestdag afgesloten en tot in de kleine uurtjes gespeeld.
Een derde gelegenheid was er niet omdat er geen zomerfeest is georganiseerd dit jaar.
Omdat de band wekelijks oefent en een behoorlijk repertoire heeft,
vinden wij het belangrijk om wat vaker voor publiek te spelen.
Zo gaan wij een paar keer per jaar op bezoek bij onze muzikale vrienden van Cruise Control die maandelijks een Jamsession organiseert in
de vluchthaven in Lijnden om enkele nummers te spelen.
Ook hebben wij dit jaar een optreden gehad in een hele grote zaal in
Alkmaar ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van die stad.
Het podium daar was groter dan onze zaal dus moest er wel enige extra
apparatuur worden geregeld.
Wij hopen in 2005 letterlijk weer van ons te laten horen.
Fred Buijs,
namens de bandleden van Chicane

