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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 6 oktober 2016

1.

Opening en mededelingen
Rond 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vanwege de
aanwezigheid van Arnita van der Weerd zal eerst het onderwerp Glasvezel IJsseldelta besproken
worden. Zij geeft een toelichting op de stand van zaken op dit moment. Kampen en Zwolle zijn
samen te klein om glasvezel aan te laten leggen. Daarom zijn Steenwijkerland, Staphorst en Zwarte
Waterland aangehaakt. Nu is de omvang interessant voor aanbieders van glasvezel. De Stichting
heeft gekozen voor CIF. 50% van de adressen moet meedoen. Begin 2017 wordt een start gemaakt
met de vraagbundeling. Hiervoor zijn ambassadeurs nodig. Iedereen die in aanmerking komt (gelet
op de voorwaarden) krijgt bericht.

2.

Notulen vorig jaar
De notulen van de vergadering van vorig jaar is niet vooraf rondgestuurd. Hij staat wel op de
website. Er zijn geen vragen gesteld over de notulen.

3.

Jaarverslag secretaris 2015/2016
Door de secretaris zijn de onderwerpen besproken waar we ons als Dorpsbelangen het afgelopen
jaar mee hebben bezig gehouden. Dit zijn:
Glasvezel IJsseldelta
Najaarsmarkt
AED/reanimatie
Nieuwjaarsreceptie
Hoogspanningsmast
Schoolsteeg
Bisschopswetering
Collegebezoek 29 maart
Kernenoverleg, overig.
Vanuit de aanwezigen kwamen er geen opmerkingen of vragen.

4.

Jaarverslag penningmeester
De penningmeester laat de balans zien van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar.
Ook zijn de saldi op de rekeningen te zien. De oud papier opbrengst is verdubbeld nu we het oud
papier in eigen beheer doen. Op dit moment hebben we veel geld op de rekening staan zonder
specifieke bestemming. Ideeën voor projecten o.i.d. zijn welkom.

5.

Kascommissie
De kascommissie (bestaande uit Albert van Ittersum en Henk van Dam) heeft het jaarverslag van de
penningmeester goedgekeurd. De kascommissie geeft de complimenten aan de penningmeester.
Albert van Ittersum en Max van den Berg hebben zich bereid verklaard volgend jaar in de
kascommissie zitting te nemen.

6.

Bestuursverkiezing
Harry van Spijker is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij de
secretaris. Harry wordt opnieuw gekozen tot bestuurslid.
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7.

Rondvraag
 Er wordt een idee geopperd om voor een deel van het geld van Dorpsbelangen bloembakken in
de Bisschopswetering aan te schaffen. Dit idee wordt in ontvangst genomen door
Dorpsbelangen.


Oud papier: er komt een verzoek om de container niet onder de hoogspanningsmast te
plaatsen maar op de stenen bij de Kandelaar. Dit is ook de afspraak. Dorpsbelangen zal hierover
contact opnemen met de chauffeur. Verder wordt gemeld dat de papiercontainer vaak vol zit.
Dorpsbelangen zal de container vaker aandrukken zodat er meer in past.



Kunstgras voetbalveld: de vraag wordt gesteld wat voor soort kunstgras er komt te liggen op he
trainingsveld. Dit i.v.m. de negatieve publiciteit over kunstgras. Deze vraag wordt
doorgeschoven naar de Kernbijeenkomst later op de avond met de Gemeente Kampen.
Dorpsbelangen heeft hier geen zeggenschap over.

De ledenvergadering wordt afgesloten rond 20.00 uur.
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