Verslag Jaarvergadering VDV 19 oktober 2021
Aanwezig: ca 50 leden.
1. Opening
Ton van der Aar heet een ieder van harte welkom. Een bijzonder welkom voor de ere
leden Henk Hoefsmit en Reint Buser. Ook heet hij welkom het lid van verdienste Lida
Verschoor, die onder andere nog altijd zorgt voor een bloemetje namens de VDV bij
jubilea.
Gezien de bijzondere tijden waarin we momenteel leven wil hij graag een moment
nemen om hen te gedenken, die het afgelopen jaar zijn overleden. Hierbij denkt hij
aan onze slager Piet Melman en oud voorzitter Jaap Zuurbier. Een moment stilte
wordt in acht genomen.
2. Bestuurssamenstelling
Gezien het feit, dat hij formeel nog geen voorzitter is, stelt Ton van der Aar eerst de
bestuurssamenstelling aan de orde. Allereerst aftredend voorzitter Cok de Ruiter,
waar in informele zin al in mei afscheid van is genomen. Daar is hij ook toegesproken
door loco-burgemeester Jurgen Nobel en is hem de erespeld van de gemeente
Haarlemmermeer uitgereikt. Hiervan is een filmpje gemaakt, welke nu aan de
vergadering getoond wordt. Hierna dankt Ton Cok voor zijn inzet in al die jaren als
voorzitter van de VDV en stelt de vergadering voor hem tot erelid van de vereniging
te maken. Met applaus kan de vergadering hiermee instemmen. Ook wordt hem een
bos bloemen uitgereikt. Cok geeft nog een kort dankwoord.
Verder stelt Ton dat ook Raymond Icke afscheid neemt van het bestuur. Hij is helaas
door de griep geveld en kon niet aanwezig zijn.
Hierna stelt Ton, dat hij gevraagd is om deel te nemen aan het bestuur van de VDV
en het voorzitterschap op zich wil nemen. Hij is zes jaar voorzitter van DSOV geweest
en draait al een poosje mee met het bestuur en stelt zich hiervoor beschikbaar. Met
applaus stemt de vergadering ermee in dat Ton van der Aar voorzitter van het
bestuur van de VDV wordt. Ton dankt de vergadering voor het vertrouwen hem
gegeven.
Hierna stelt hij dat Fieke Kalkman ook al een tijdje meedraait in het bestuur, maar
formeel nog geen bestuurslid is. Fieke stelt zich zelf voor, waarna de vergadering met
applaus ermee instemt dat zij lid van het bestuur van de VDV wordt.
Tot slot stelt de nu officieel beëdigde voorzitter, dat door vertrek van twee leden het
bestuur slechts bestaat uit vijf bestuursleden. Hij ziet graag het bestuur uitgebreid
met twee nieuwe bestuursleden. Wanneer men hier belangstelling voor heeft of
iemand die hiervoor geschikt is kent, laat dit het bestuur weten.
Hierna neemt hij in algemene zin de te behandelen agendapunten door
3. Verslag jaarvergadering 15 april 2019
Door corona is het al weer 2 ½ jaar geleden dat de laatste ALV is gehouden. Ook door
deze lange periode wordt het verslag ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de
secretaris. Op verzoek van de heer van der Eerden wordt gevraagd hoe het staat met
de verlichting van de brug over de Ringvaart. De voorzitter stelt dat de brug geheel

gerenoveerd wordt en van moderne verlichting zal worden voorzien. Hier zal 1
november een start mee worden gemaakt. Verder leidt het verslag niet tot het
stellen van vragen.
4. Bestuursverslag:
De voorzitter stelt het bestuursverslag aan de orde. Op het gevaar af dat hij het gras
voor de voeten van de voorzitter wegmaait, gaat de secretaris in op een aantal
actuele punten in het verslag. Mevr. Ria Barendregt stelt dat over de dijk in de
stukken steeds gesproken wordt over de Vijfhuizerdijk. Maar de Dijk bij Vijfhuizen
bestaat uit zowel de Vijfhuizerdijk als de Cruquiusdijk. Hier zal aandacht aan gegeven
worden. Verder leidt het verslag niet tot het stellen van vragen.
5. Jaarrekening 2020-VDV, Kascommissie en Begroting 2021
De voorzitter stelt de jaarstukken aan de orde. De penningmeester geeft er een korte
toelichting op en stelt dat door corona veel heeft stilgestaan, waardoor er weinig is
uitgegeven. Hierdoor is de reserve opgelopen. Het bestuur denk na over een
activiteit in of investering voor het dorp, die door de VDV gefinancierd kan worden.
Na instemming van de heer van Alphen van de Kascommissie wordt het bestuur
decharge verleend.
6. Benoeming nieuwe kascommissie
De heer van Alphen is bereid om nog een keer in de kascommissie plaats te nemen.
De penningmeester zal ook de heer de Jong hiervoor vragen.
7. Jaarplan 2021
Aan de hand van een presentatie met beelden geeft de voorzitter een toelichting van
wat op ons af komt en waar het bestuur zich hard voor wil maken. Gezien het groot
aantal aandachtsgebieden heeft het bestuur besloten deze onder te verdelen in
thema’s. Omdat het onmogelijk is voor bestuur om aan alle zaken voldoende
aandacht te geven en er expertise over te hebben wordt gedacht aan werkgroepen
met mensen (hoeven niet in het bestuur te zitten) die belangstelling hebben voor
een bepaald onderwerp. Zo is pas een werkgroep “Duurzaamheid” van start gegaan
en andere zullen volgen. De voorzitter hoopt op belangstellenden om in een
werkgroep zitting te nemen.
De ontwikkeling van Wickevoort en dan vooral de gevolgen voor het verkeer op de
Spieringweg baarde het bestuur in het verleden al zorgen. Het bestuur zal niet
nalaten dit bij de gemeente onder de aandacht te houden. Verder deelt hij nog mee,
dat met diverse instanties uit Vijfhuizen en Cruquius een welkomtwaaier is
ontwikkeld voor de nieuwe bewoners van Wickevoort.
Frans Witteman vraagt, nu er toch middelen beschikbaar zijn, om ergens in het dorp
een skatebaan te ontwikkelen. Er is daar behoefte aan. Een aantal jongeren zijn al
bezig geweest om hier handtekeningen voor te verzamelen. De voorzitter stelt dat dit
verzoek al een keer op de bestuurstafel heeft gelegen en belooft hier in te duiken.
Anneke Krijger vraagt of de Jungle nieuw leven ingeblazen kan worden, opdat de
jeugd die her en der rondhangt opgevangen kan worden. De voorzitter stelt dat hij
onlangs de voorzitter van de Jungle gesproken heeft en binnenkort een overleg heeft
met het bestuur en vertegenwoordigers van de gemeente. Echter jongeren laten zich
niet zo makkelijk sturen.

8 Rondvraag
Bewoners van de woonboten aan de Cruquiusdijk stellen dat het moeilijk is een
glasvezelaansluiting te krijgen. Met name een nieuwe bewoner wordt steeds van het
kastje naar de muur gestuurd. Het bestuur kan hier helaas weinig in betekenen.
Henk Hoefsmid vraagt of bij de brengparkjes een camera geplaatst kan worden. Er
wordt veel clandestien gestort ook uit andere plaatsen, hetgeen vaak tot grote
rommel leidt. De voorzitter onderkent dit maar geeft ook aan dat dit een landelijk
probleem is dat niet zo eenvoudig met camera’s is op te lossen.
Verder vraagt Henk de mogelijkheid te onderzoeken van uitbreiding van de
parkeerplaatsen bij de bushalte. Er is voldoende terrein en altijd gebrek aan
parkeerplaatsen. Et bestuur vraagt zich af wanneer genoeg is. Meer plekken zal ook
meer auto’s aantrekken.
Tot slot wordt gevraagd om meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Wanneer
deze auto’s gestimuleerd worden, zijn er ook voldoende oplaadpunten nodig.
De voorzitter stelt al deze punten te zullen meenemen in het bestuur en overleg met
de gemeente en sluit hiermee de rondvraag af.
9 Uitreiking Jaarprijs 2010
De voorzitter stelt dat het een traditie is ieder jaar een prijs uit te loven aan iemand
of een organisatie die het afgelopen jaar een bijzondere inzet voor het dorp heeft
geleverd. Tot nog toe was dit een pentekening van de heer Klaassen, maar nu een
cadeaubon en een beeltenis met de “duim van Vijfhuizen” is geweldig als aandenken.
De voorzitter stelt dat het bestuur een man op het oog heeft, die altijd bezig is en al
veel gedaan heeft voor het dorp en nu actief is als vriend van het MH17 monument.
De voorzitter vraagt Kees van der Pijl naar voren te komen en spreekt hem toe over
zijn verdienste voor het dorp, waarna hij hem de attenties met natuurlijk een bos
bloemen aanreikt. Kees dankt het bestuur voor de aandacht die hem gegeven wordt.
10 Presentaties Gebiedsmanager Haarlemmermeer en Recreatieschap Spaarnwoude
Na de pauze stelt Tim Aarts zich voor als gemeentelijk gebiedsmanager voor dit deel
van de gemeente. Hij vertelt iets over de werkwijze, wat van hem verwacht mag
worden en wat niet verwacht kan worden. Zo fungeert Tim als tussenpersoon tussen
het bestuur en de ambtelijke molens van de gemeente en probeert daarbij de
belangen van het dorp goed te vertalen. Tevens gaat Tim in op een aantal vragen uit
de zaal.
Daarna krijgt Elise Bos van het Recreatieschap Spaarnwoude het woord met een
presentatie met projecten die in Spaarnwoude op stapel staan en met name voor
onze regio De Groene Weelde en de Houtrak. Ook zij gaat in op een aantal vragen. Zo
blijken de herinrichtingsplannen van de ingang van de Groene Weelde aan de
Kruisweg en de nieuwbouw van het Pannenkoekenhuis te betekenen dat de
kanovereniging De Waterwolf plaats moet maken en nu urgent een nieuw
onderkomen zoekt.
De voorzitter de inleiders voor hun woorden en sluit de vergadering.

