Vereniging Dorpsraad Woubrugge
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2018 in Die Twee
Wij telden ongeveer 70 aanwezigen, waaronder alle bestuursleden. Van hen tekenden 52 de
presentielijst. Twee nieuwe leden hebben zich aangemeld, waarmee het ledental is gekomen
op 368.
1. Opening
Voorzitter Ben Beukenholdt opent de vergadering om 20.40 uur. Hij heet de aanwezig
welkom en verontschuldigt zich voor de verwarring die is ontstaan omtrent het
aanvangstijdstip vanwege de hardloopwedstrijden.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt vastgesteld.
3. Financiële zaken
Penningmeester Ger Kok geeft een toelichting op de inkomsten, de uitgaven, de balans en
de begroting. Geconstateerd wordt dat ‘vergaderingen’ de grootste kostenpost vormen. De
penningmeester licht toe dat het gaat om de halfjaarlijkse ledenvergaderingen.
Omdat de leden van de kascommissie niet aanwezig konden zijn presenteert de
penningmeester het verslag van de kascommissie. Vervolgens dechargeren de aanwezigen
het bestuur voor het gevoerde beleid.
Op voorstel van het bestuur besluiten de aanwezigen de contributie voor 2018 vast te stellen
op € 0,00. De penningmeester deelt mee dat veel leden de afgelopen weken positief hebben
gereageerd op de oproep een vrijwillige bijdrage te doen, al zijn er nog meer die dit (nog?)
niet hebben gedaan.
Tenslotte worden Rob de Jong en Anneke Zwarst benoemd tot kascommissie 2018.
4. Samenstelling bestuur
De aanwezigen besluiten dat het bestuur blijft bestaan uit 6 leden.
De voorzitter bedankt Corrie Kroes, die uit het bestuur is getreden, voor haar vele bijdragen
als bestuursleden en memoreert haar specifieke rol als ‘krekel’ van het bestuur. Hij
overhandigt haar een boeket bloemen.
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Bij acclamatie benoemen de aanwezigen Veronique Blommaart tot lid van het bestuur en
worden Ben Beukenholdt en Jan Veraart herbenoemd.
Vervolgens komt Ria de Boer naar voren en memoreert de maandelijkse
bestuursvergaderingen/inloopspreekuren van het bestuur in Die Twee. Als blijk van
waardering geeft zij alle bestuursleden een knuffel en een Merci.

5. Vijf jaar dorpsraad
Aan de hand van een presentatie geeft Jan Veraart een overzicht van de activiteiten,
successen en teleurstellingen gedurende de vijf jaren dat de vereniging bestaat. Veronique
Blommaart geeft een toelichting op de vernieuwingen in de website, waarmee zij bezig is.
Ook wordt melding gemaakt van het ‘Privacy Statement’ dat voor de vereniging wordt
opgesteld vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei
2018 in werking treedt.
De presentatie wordt afgesloten met de vraag hoe het verder moet met de vereniging.
Tijdens de daarop volgende discussie worden allerlei wensen en verbeterpunten naar voren
gebracht.
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Verbetering van communicatie blijft een van de belangrijkste taken, maar daartoe mag
het werk van de dorpsraad niet beperkt blijven.
Ook dient duidelijker te worden aangegeven wat de dorpsraad wel is en wat niet. Wij
zijn in ieder geval geen verlengstuk van het gemeentebestuur en ook geen gekozen
vertegenwoordiging van heel Woubrugge.
Het bestuur overweegt enkele malen per jaar een nieuwsbrief of flyer huis-aan-huis te
verspreiden om de rol en het werk van de dorpsraad in bredere kring bekend te
maken en wellicht nog meer leden te krijgen.
Door verschillende leden wordt erop aangedrongen dat het bestuur de standpunten en
wensen krachtiger naar voren moet brengen. De ambities moeten omhoog.
Verbetering van de website wordt toegejuicht; verwezen wordt naar de verdwenen
gemeentegids; de website kan worden opgebouwd tot een ‘gids voor Woubrugge’. De
verenigingen worden opgeroepen hun bijdragen te leveren.
De aanwezigen onderschrijven de ergernis van het bestuur over het gebrekkig
functionerende klachten/meldingen-systeem van de gemeente. Grote irritatie bestaat
over het niet nakomen van toezeggingen, zeker wanneer daarvoor geen verklaring
wordt gegeven. Het meest pregnante voorbeeld betreft de voorstellen van de
werkgroep ‘Aankleding dorpskern’, maar er wordt ook gewezen naar de snoei van
bomen en het onderhoud van de A.de Graaflaan.
Geconstateerd wordt dat de zogenaamde ‘schouw’ een heel ander doel had dan de
werkgroep ‘Aankleding dorpskern’ voor ogen stond.
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De burgemeester wijst erop dat de ‘schouw’ onder meer bedoeld is om te verifiëren
dat alle kernen gelijkelijk worden behandeld. Zij neemt krachtig stelling tegen de
bewering dat voormalig Jacobswoude, dan wel Woubrugge, zou worden
achtergesteld.
Om ook jongere bestuursleden te interesseren zou het bestuur niet langer gedurende
werktijd moeten vergaderen.
Verder is de vraag gesteld of de ledenvergaderingen ook op andere avonden dan de
vrijdag gehouden kunnen worden. Vrijdagavond gaan veel mensen sporten. Tot
dusver was vrijdag echter de enige avond, waarop Die Twee beschikbaar is.

Hoewel sommige aanwezigen meenden dat de leefbaarheid in Woubrugge achteruit loopt,
waren veel anderen het daarmee volstrekt oneens. Het is goed wonen in Woubrugge en we
moeten er aan blijven werken dat zo te houden. De dorpsraad is een zinvolle vereniging. De
werkzaamheden van het bestuur werden positief beoordeeld en de woorden ‘opheffen’ en
‘aftreden’ werden door de vergadering als niet ter zake doende met applaus naar de
prullenmand verwezen.
6. Sluiting
Jan Veraart sluit de vergadering met de toezegging dat het bestuur de aangedragen
suggesties zo goed mogelijk zal opvolgen. Hij dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid
en constructieve bijdragen en biedt namens het bestuur ieder een drankje aan om het 5 jarig
bestaan te vieren, onder verwijzing naar het spaarvarken van de penningmeester.
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