&e rr: h r and t pa r k* C* rn pe n i st e n kuva rt i e r N aarff e n
Ye r* Í r{ i rr* B..r urlsl *iinrrn Vnr:rn';tl i I iq lrtir.: * r I trf*ea, h* :ti

NOTULEN
(wordt goedgekeurd in de eerstvolgende AVL mei 2019)

Algemene Ledenvergadering
Buurtplatform Remcom
d.d.28 mei 2018
Aanwezig aantal leden + niet leden: 21
VeÉegenwoordiger gemeente: Kees Mellema
Jose Akkermans, Nahnya van Voorst dit de la Roche,
Afzeggingen :
Flore Teeuwen, Esther Paardekooper, Ab Schols,
Hans Verby

1-

Opening en welkom

De vergadering wordt geopend om 20.33 uur. Welkom door de voorzitter
Paul Doorenbosch.. Speciaalwelkom voor Kees Mellema, namens de gemeente
aanwezig bij de ALV.

Voorzítter houdt een pleidooi met al haar facetten van activiteiten die op ons
afkomen. Steeds meer aandacht voor specifieke aandachtsgebieden veelal hebben
deze activiteiten hun oorsprong bij de Gemeente

2.

Vastetellen van de agenda
De aanwezigen zijn akkoord met de gepresenteerde agenda voor deze
vergadering.

3.

Goedkeuring notulen ALV 2A17
De notulen staan op de website van Remcom zodat iedereen er kennis van
heeft kunnnen nemen. Als zodanig worden deze per pagina ook goedgekeurd en ter
plekke ondertekent door de voorzitter en de huidige secretaris.

4.

Financiële verantwoording 2017
Er volgt geen toelichting door de penningmeester op de cijfers; met de kascommissie
werd afgesproken dat zij een uitgebreidere verslaglegging zullen opstellen, die ook
deze lading dekt.
De kascommissie keurt de financiële verslaglegging 2A17 goed en stelt voor aan de
ALV decharge te verlenen aan het bestuur.
Samenvatting van de kascommissie:
Er is een goede administratie bijgehouden.
Voor het eerst werd een gewenst verlies gemaakt.
Grote kostenpost is de website en bestuurskosten (de vacatiegelden), er zijn 18
bewoners initiatieven geweest (buurtbonels, buitenspeeldag, koningsdag. Geen
kosten voor buurtverfraaiing in 2A17 . Er is een meerjarenplan opgesteld om tot een
kleiner eigen vermogen te komen.

l:t:

Vraag Eef Bruning: ls het duidelijk dat het geld van RemCom komt, hoe wordt dat
onder de aandacht van de borrel, straat bbq, speeldag gebracht. Mogen niet-leden
ook aanwezig zrln op zo'n straatfeest. Ja dat mag.
Vraag Eef Bruining: lk ben bewoner van Bosch van Bredius, hoe kunnen we de
bewoners er meer bij betrekken. lk wil wel flyeren.
Tip Karin van Schuppen: ln plaats van algemene flyer, iets met een activiteit
koppelen aan de flyer.
Karin van Schuppen treedt af. Vele jaren (vrijwel vanaf het het begin) heeft Karin de
kascommissie van Remcom gezeten en de penningmeester geholpen met
opbouwende suggesties voor verbeteringen e.d. Loes Broer heeft zich aangeboden
om tot de kascommissie toe te treden. De vergadering stemt in met het nieuwe
kascommisielid. De kascommissie wordt thans vertegenwoordigd door mevrouw
Cathy Leenen en mevrouw Loes Broer.

5.

Gonform statuten en huishoudelijk reglement vaststellen van contributie
en vacatiegelden
Willem van de Poll: waarom wordt er geen contributie gevraagd. Dan krijg je
misschien meer betrokkenheid. Vanuit de vergadering wordt geopperd dat bij
contributie heffen er misschien ook minder leden zullen ziin.Yoorzitter geeft aan dat
het nog niet nodig is met de gelden die ontvangen worden van de gemeente Gooise
Meren.

Voorstel om contributie(artikel 16 van huishoudelijk reglement) op € 0,00 vast te
stellen voor 2018 wordt door de vergadering aangenomen.
Voorstel om de vacatiegelden (artikel 12van voornoemde huishoudelijk reglement)
ongewijzigd vast te stellen op € 12,00 per aanwezige vergadering wordt eveneens
door de vergadering aangenomen.

6.

Mutaties binnen het bestuur

Rien Hagen, Loes Broer en Sandra Pouw zullen het Bestuur verlaten. Rien blijft hand
en spandiensten doen voor het bestuur. Loes zal toe treden tot de kascommisie.
Sandra is verhuisd naar een andere gemeente. Allen zijn tijdens een hapje elders
bedankt voor hun vele activiteiten voor Remcom.
Nieuwe leden: Gisela Buitenweg (vanavond afinrezig, van der Horstlaan) loopt al een
tijdje mee op het ondenrrerp Borgronden), Eef Bruining (Bosch van Bredius), brede
ervaring met bestuurlijke, politieke, en gemeentelijke ervaring. Sylvia Caro (Paulus
Potterlaan) is in het begin van RemCom betrokken geweest aan de secretariële kant
en wil dat opnieuw gaan doen. Emma Kooy van Ostadelaan
Toestemming van de vergadering wordt verleend voor de nieuwe leden.

7.

Wijkagent Robin Vlug: terugkoppeling

ls verhinderd en vervanging kon op deze korte termijn niet geregeld worden.
Caty Leenen geeft aan dat haar buren videobeelden hebben aangeboden van
autodieven aan de politie maar dat er niet eens een reactie is gekomen. Juliette
Redelee en Paul Overtoom waren vanuit hun functie van WhatsApp groepen in het
Rembrandtkwartier bij een overleg met de politie en zlj bevestigen dat de politie er

heel hard mee bezig is, en heel graag de beelden wenst te ontvangen. Dit is weer
een nieuw fenomeen en alles moet zorgvuldig onderzocht worden hoe en in welke
mate de beelden wettelijk gebruikt kunnen en mogen worden.
Het gaat vooral om Duitse automerken. Een vereiste is zo snel mogelijk 112 belten
en daarna het in de app zetten. Paul Overtoom heeft een keer gebeld en binnen 5
minuten was de straat aan beide kanten afgesloten en werden de 4 mannen in de
auto gecontroleerd. Bewakingscamera's gezamenlijk voor op hoeken van de
straaUuÍtgangen van de buurt daar wordt over gesproken maar daar is nog geen
oplossing o.a. vanwege kosten en regelgeving. Wel mogen mensen privé een
camera plaatsen uitsluitend met zicht op eigen terrein.
Paul Doorenbosch heeft gesproken met Robin Vlug en die gaf aan dat wat betreft de
huisinbraken de politie onderhand weet wie dat zijn en datze onder controle hebben.
Het onderwerp van de auto inbraken daarentegen is nog niet onder controle.

8.

Toelichting door Britta Bouma op hetnduurzaam RemGom' initiatief

Samen Sneller Duurzaam. Haar huís is uit 1909 enkelsteens, ver weg van
duurzaamheid.
Er komt een bijeenkomst in september in Jan Tabak, die ons de ruimte, koffie en
thee aanbiedt. Er wordt daar uitgelegd wat je nu kunt met je woning. Wat is het
beleid van de gemeente. Er wordt een dialoog aangegaan met de wijkbewoners.

Current houdt jaarlijkse bijeenkomst op g juni in Amsterdam. Die geven ook
interessante informatie aan particulieren.
Paul: vraag 1: ls het op die dag mogelijkheid om aandacht te geven aan collectieve
initiatieven bv gezamenlijk kopen van een stuk grond en daar zonnecollectoren op te
zetten.
Vraag 2: Onze wijk heeft oude huizen, dus oude daken die vervangen moeten
worden. Er bestaan naast zonnecollectoren ook zonnedakpannen. Kan dat ook
worden aangeboden. Dit wordt door de groep meegenomen in september. Niet zo
zeer het aanbieden van de dakpannen maar de informatie hierover.
Willem van Poll: gaat na 4A jaar in een huis te hebben gewoond binnen afzienbare
tijd vertrekken en gaat die stappen niet meer doen. Dat is aan de volgende
bewoners.
Een veel gehoorde reactie van de oudere eigenaar/bewoners.
Rien geeft aan dat 5-6 jaar geleden de firma Hoom 10 huizen heeft gescand. Daar
zijn gemeentelijke gelden aan besteed. Misschien is dat interessante informatie voor
de groep Duurzaamheid bij RemCom. Kees ft/ellema zal dat op het stadhuis
nakijken.

9. Rondvraag
Juliette Redelee vraagt aandacht voor een bericht uit het Naarder Nieuws inzake de
Buurt-AlD. Er ztjn te weinig openbaar bereikbare AlD. En de eerste paar minuten zijn
heel belangrijk bij reanímeren.
Philips subsidieert dit gedeeltelijk en er zijn nog andere potjes die aangesproken
kunnen worden. ln het van Gogh Residence is er een aanwezig. Specifieke
hulpverleners zijn op de hoogte waar de AID's bereikbaar ziin.

!jt

Paul Overtoom: Marleen Sanderse is bezig geweest met aansluiting op Cultuur
historische route. Wanneer een aantal vijvers uit onze buurt hier aan worden
toegevoegd, dan wordt de wijk beter onderhouden. De vraag van Paul is of het
Bestuur hier aandacht aan kan besteden.
De Voorzitter sluit de vergadering rond 21.55 uur.
2019 op de algemene ledenvergadering
Goedgekeurd
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P. Doorenbosch
(Voorzitter)

S.Caro
(Secretaris)

