Concept N O T U L E N
(wordt goedgekeurd in de eerstvolgende AVL)
Algemene Ledenvergadering Buurtplatform Remcom d.d. 15 mei 2017
Aanwezig aantal leden + niet leden:
Vertegenwoordiger gemeente:

27
Lysette Lubbers

1.
Opening en welkom
De vergadering wordt geopend om 21.09 uur. Welkom door de voorzitter
Paul Doorenbosch.
In memoriam Wytse Bonga
De voorzitter verteld over het leven van Wytse Bonga en vraagt allen op te
staan voor een moment stilte.
2.
Vaststellen van de agenda
De aanwezigen zijn akkoord met de gepresenteerde agenda voor deze
vergadering.
3.
Afzeggingen
Tim Pellens, Eef Bruning, Theo en Marga van de Berg, Sany van Wettum,
Geert Gansewinkel, wijkwethouder Jan Franx, Wethouder Marleen
Sanderse en Hans Verby.
4.
Notulen van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2016
De notulen staan op de website van Remcom zodat iedereen er kennis van
kon nemen. Als zodanig worden deze per pagina ook goedgekeurd.
5.
Financiële verantwoording 2016
Penningmeester Jan Verkleij onderbouwt de cijfers van 2016. Vragen uit de
vergadering staan op pagina 4 bij de rondvraag.


Verklaring kas commissie. De kas commissie keurt de financiële
verslaglegging 2016 goed en stelt voor aan de ALV décharge te
verlenen aan het bestuur.
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Kascie maakt observaties, de heer de Vries geeft aan dat observaties
door kascie op ander moment in de vergadering moeten
plaatsvinden.
Samenstelling kascie. Mevrouw Cathy Lenen heeft in 2016
aangegeven beschikbaar te zijn. Zij wordt met instemming van de
aanwezigen aangesteld.
Vaststellen contributie en vacatiegelden. Voorstel om contributie
(artikel 16 van het huishoudelijk reglement) op € 0,00 vast te stellen
voor 2017 wordt door de vergadering aangenomen. Voorstel om
vacatiegelden (artikel 12 van het huishoudelijk reglement) met 22%
(is gelijk aan daling 22% van gemeenschapsgeld dat door de
gemeente voor 2017 is toegekend) te laten dalen tot € 12,00 per
aanwezige vergadering wordt door deze vergadering aangenomen.
Begroting 2017 wordt onderbouwd door penningmeester. Vragen
uit de vergadering staan op pagina 4 bij de rondvraag.

6.
Voorstel op hoofdlijn tot aanwending van het eigen vermogen
Penningmeester Jan Verkleij onderbouwt hoe het eigen vermogen de
komende vier jaar besteed kan worden (zie presentatie op remcom.nl).
Uitgangspunt moet zijn dat het plannen zijn die vanuit een groep van
bewoners komen.
7.
Overeenkomst van RemCom met de gemeente Gooise Meren
Er is op 19 december 2016 een samenwerkingsovereenkomst (SWO) voor 5
jaar getekend. Het betreft hier dus een langdurige samenwerking. Het doel
is dat de vereniging en de gemeente samen werken aan de leefbaarheid en
sociale samenhang in Rembrandtpark-Componistenkwartier door te
werken aan een leefomgeving die schoon, heel en (sociaal)veilig is. De SWO
omvat de rolverdeling, financiën, geschillenregeling, communicatie,
wijkschouw, actieplan/jaarkalender en overlegstructuren.
Zowel de vergadering als het bestuur geven aan dat het heel duidelijk een
haal- en brengovereenkomst is. , voor wat hoort wat en dat we als buurt
moeten streven naar het ontwikkelen van een circulair plan, een duurzaam
plan dat iets positiefs brengt voor de buurtbewoners in de gebieden:
veiligheid, welzijn/sociale cohesie en openbare ruimte. De overeenkomst
kunt u nalezen op www.remcom.nl. Vragen uit de vergadering staan op
pagina 4 bij de rondvraag.
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8.
Actieplan 2017 - 2020
De voorzitter bespreekt lijst van de voorgestelde plannen en vraagt om
goedkeuring van de vergadering. De vergadering geeft aan dat hier langer
over gesproken moet worden en wil hierover een separate vergadering
inlassen voordat zij goedkeuring verleent.
9.
Vacatures
De secretaris (Sandra Pouw) zal aan het einde van het jaar verhuizen, haar
functie in het dagelijks bestuur komt daarom vacant. Voor meer informatie
kun u met haar bellen 06 42 23 34 93
Tevens is RemCom op zoek naar een Bestuurslid Communicatie.
10. Boomspiegels
Bomen in woonstraten zijn belangrijk; voor een mooi straatbeeld, én voor
de natuur. Daarom staan er in Gooise Meren in veel straten gemeentelijke
bomen. Wilt u nóg meer groen in uw straat? Dan kunt u een stukje grond
rondom een boom - een ‘boomspiegel ‘- zelf beplanten en onderhouden.
Dat maakt niet alleen de straat mooier; bijen, vlinders en vogels zijn ook blij
met de extra planten! Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam
van een boom in verharding. U kunt een boomspiegel adopteren. Dat
betekent dat u er zelf planten in zet en deze onderhoudt. De gemeente
Gooise Meren zorgt voor een markering, zodat duidelijk is dat bewoners
zelf voor dit stukje groen zorgen. RemCom geeft de eerste 25 aanmeldingen
een aantal plantjes cadeau. Die kunt u afhalen bij Sandra Pouw op de A. Van
der Horstlaan 29 in Naarden. Vooraf graag even bellen 06 42 23 34 93.
11.
1.

2.
3.

Vragen, tips en aanbevelingen voor en tijdens rondvraag
Bijdrage uit het sociale segment: een aantal straten weet precies de weg te
vinden naar de gemeenschapsgelden van RemCom. De vergadering ziet
hier een missie van RemCom om dit beter bekend te maken bij de ander
estraten.
Hoe is de bijdrage van de gemeente opgebouwd?
De bijdrage geschiedt op basis van het aantal inwoners per wijk in Gooise
Meren via een formule.
Waar zitten de kosten van communicatie?
De huidige website is verouderd en werkt niet op smartphones. De
website is momenteel up to-date gemaakt. Een website is goed voor
factologie maar minder sterk om mensen te bereiken. Het Bestuur beraadt
zich momenteel op betere communicatiemiddelen, is dat facebook,
instagram of iets anders. Op basis van moderne technologie is het
mogelijk om goedkoper of gratis een website te bouwen en onderhouden.
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

Er is een plan om een wedstrijd uit te schrijven onder de jeugd voor het
maken en vullen van de facebook pagina en/of website.
Smart organisations, Netwerk organisaties zoals een buurtplatform
zouden zich moeten ontwikkelen tot ‘smart organisations’ door gebruik te
maken van moderne informatietechnologie waarmee informatie en kennis
kan worden gedeeld en waarmee communicatie kan worden
vereenvoudigd. Op de Avans Hogeschool in den Bosch loopt een
onderzoek om de mogelijkheden en beperkingen daarvan te evalueren.
Kan er een besluitenlijst onderaan de notulen worden toegevoegd (Jan
Weerdenburg). Antwoord: Ja dat kan goede suggestie overigens.
Hoe gaan wij om met de energietransitie, ieder voor zich en bv. ander
soort zonnepanelen op zijn dak of komt er een gezamenlijke aanpak met
richtlijnen van Gooise Meren. Deze vraag zal RemCom voorleggen aan
de gemeente GM.
Wat is de grens tussen de gemeente en RemCom?
Remcom is niet de verlengde arm van de gemeente! We ontvangen een
kleine bijdrage als compensatie voor instandhouding van onze vereniging
en de communicatie. De samenwerking tussen Remcom en de gemeente is
in december 2016 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin
staan de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden rond de
samenwerking. Remcom staat voor de belangen van haar leden!
Roel Tijssen meldt dat de van der Helstlaan heeft heel veel last van
luizenpoep
Alexander Janssen: aanbeveling voor verjonging van het bestuur om de
grote groep jongeren/dertigers beter aan te kunnen spreken.

De Voorzitter sluit de vergadering rond 23.15 uur.
Goedgekeurd …………….. 2018 op de algemene ledenvergadering
P. Doorenbosch
(Voorzitter)

S.M.A. Pouw
(Secretaris)
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