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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 mei 2022 
 
Aanwezig: het bestuur bestaande uit Gezien Leentvaar (voorzitter), Marijke Witteveen 
(secretaris) Trudy van der Meer (penningmeester), Emmy Jorritsma (algemeen bestuurslid), 
Frans van Rijnsoever (algemeen bestuurslid) en 47 belangstellenden. 
Afgemeld: Klaasje en Johan Daan, Janneke en Jon Vonkemam 
 
1. Welkomstwoord door de voorzitter 
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  
 De agenda wordt aan de hand van een PowerPoint Presentatie door de voorzitter 
 afgehandeld. 
- Financieel overzicht 2020/2021 en begroting 2022 
 De voorzitter geeft een toelichting op de cijfers. 
 Het financieel jaaroverzicht 2021 toont een positief resultaat van € 450,87. 
 Op het baten- en lastenoverzicht 2020 staat een groot bedrag voor de Nieuwjaars-
 attentie. In verband met de Coronaperikelen hebben er in dit jaar geen Algemene 
 ledenvergadering en bijeenkomsten plaatsgevonden en is de leden een banketstaaf
 aangeboden. 
 Harrie de Heij merkt op dat er op het financiële overzicht 2020 een bedrag van   
 € 80,00   is opgenomen voor de contributie van 2021. De penningmeester zegt dat 
 sommige leden hun contributie voor het volgende jaar al vroeg betalen. Vandaar dat 
 dit bedrag op dit overzicht vermeld wordt. 
 
- Verslag kascontrolecommissie/benoeming leden kascontrolecommissie 
 Marie-Francoise de Heij en Stan Steijaart hebben de financiële administratie over 
 2020 gecontroleerd en in orde bevonden. Stan Steijaart was aftredend en wordt 
 opgevolgd door Kasper Petri. De financiële administratie over 2021 is gecontroleerd 
 door Marie-Francoise de Heij en Kasper Petri en in orde bevonden, met de 
 complimenten voor de penningmeester. 
  Onder applaus wordt het bestuur decharge verleend voor het over de jaren 2020 en 
 2021 gevoerde financiële beleid. 
 Marie-Francoise is aftredend en Jaap van Gelder meldt zich aan als nieuw lid van de 
 kascontrolecommissie en wordt door de ledenvergadering benoemd. 
 . 
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- Collectieve diensten 
 Glazenwasser: 
 Ina van Gelder zegt dat de glazenwasser in principe 4 x per jaar zijn werkzaamheden 
 op het  Oostrandpark vervuld. Hij komt echter niet altijd volgens afspraak. Hij doet 
 zijn werk wel goed en zijn klanten zijn tevreden, dus voorlopig geen reden om een 
 ander bedrijf te zoeken. 
 Schoorsteenveger: 
 Hetzelfde geldt voor de schoorsteenveger. 
 Mocht men iets te melden hebben over het functioneren van glazenwasser en/of 
 schoorsteenveger kan men een mailtje sturen naar Gezien Leentvaar. 
  
-  Problemen met bestelbusjes: 
 Het bestuur heeft een voorstel van Ton Schunselaar (ORP 57) gekregen om een 
 enquête te houden onder de bewoners van het Oostrandpark m.b.t. de bestelbusjes 
 die egelmatig het Oostrandpark betreden. De voorzitter geeft Ton de gelegenheid 
 zijn voorstel tijdens deze ledenvergadering toe te lichten. 
 Ton heeft problemen met de vele bestelbusjes die met grote regelmaat het 
 Oostrandpark oprijden. Zij zorgen voor opstoppingen en de nodige overlast bij zijn 
 hofje. Hij doet de suggestie dat de bewoners van het Oostrandpark één of twee 
 dagen per week zouden afspreken waarop busjes hun bestellingen leveren. Het 
 positieve effect zou zijn dat er door de week minder bestelbusjes door de wijk 
 rijden, met als gevolg minder opstoppingen, minder uitstoot van uitlaatgassen en 
 minder bijna aanrijdingen bij de oversteek van het fietspad. Hij vraagt of er 
 belangstelling is voor het houden van een enquête onder alle bewoners  van het 
 Oostrandpark. De vergadering stemt hiermee in. 
  
- W.I.G.R.O 
 Frans Claessen (voorzitter WIGRO) deelt mee dat er de afgelopen periode weinig 
 activiteit is geweest. De schaapskudde is gekomen en geconstateerd mag worden dat 
 dit een geslaagde actie is geweest. 
 Er heeft overleg met de gemeente plaatsgevonden over het groot onderhoud.  
 
 Groene Oostrand 
 Ab Langereis merkt op dat zo’n 20 jaar geleden met inspraak van de bewoners 
 verhinderd kon worden dat er woningbouw op de akkers kwam. De vraag is voor 
 hoelang dat nog zo zal blijven. We houden de plannen van de gemeente nauwkeurig 
 in de gaten.  
 De gemeente voert weinig onderhoud uit aan de ondergroei van de bomen. Leden 
 van de werkgroep Groene Oostrand hebben de ondergroei onder populieren langs de 
 buitenranden van het Oostrandpark en langs het fietspad verwijderd en blijven dat 
 doen.  
  
- Schaapskudde 
 Joop Bouman geeft een overzicht van zijn werkzaamheden als schaapsherder. Sinds 
 14 jaar traint hij met honden en sinds 12 jaar is hij schaapsherder.  
 Zijn schapen kunnen zomer en winter buiten verblijven, maar er is toch een huisje 
 voor de dieren. Elke dag wordt er minimaal 2 uur met de schapen gelopen. Joop
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 verzoekt nog eens dringend honden onder appel te houden als er gelopen wordt en 
 de schapen absoluut niet te voeren. Brood kan dodelijk zijn. 
 Op een vraag wat er met de lammetjes gebeurt antwoordt Joop, dat de rammetjes in 
 ieder geval weg moeten in verband met inteelt en dat de lammetjes of naar de slacht 
 of naar een opkoper gaan. 
 De kudde is geënt in verband met de veiligheid van volwassenen en kleine kinderen. 
 Afhankelijk van het weer worden de schapen geschoren. Dat doet hij niet zelf. 
 Op een vraag of er geen bordje “niet voeren” bij de pen moet staan antwoordt Joop 
 dat het beter is de mensen persoonlijk te waarschuwen, omdat dan de 
 levensgevaarlijke gevolgen voor de schapen duidelijker kunnen worden gemaakt. 
 
- Rietorchisgroep  
 Ineke van Westrienen geeft een overzicht over de activiteiten van deze groep. Rond 
 de paddenpoel zijn ringslangen, dankzij het aanleggen van een broeihoop zijn er 125 
 eieren geteld. Als men geïnteresseerd is in de activiteiten van de Rietorschisgroep  
 Is men van harte welkom op 1 juni, wanneer er weer ’s avonds wordt gewerkt bij de 
 Paddenpoel. Op de website van de VBO zullen de nieuwe data waarop gewerkt wordt 
 te vinden zijn. 
- Boekenkast 
 De boekenkast op de jeu-de-boules baan was een dankbaar “speel”-object voor 
 jongelui. Boeken werden eruit gehaald en vernietigd. Er is een nieuwe boekenkast 
 gemaakt door Dick Waterhout en deze staat nu op de plek waar vroeger de 
 brievenbus stond, aan het begin van het fietspad bij het speelplaatsje. 
 
- Bestuurssamenstelling 
 De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn aftredend en hebben zich 
 herkiesbaar gesteld. De leden gaan akkoord met het aanblijven van deze 
 functionarissen. 
 Emmy Jorritsma is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Zij heeft haar functie 
 binnen het bestuur 11 jaar vervuld. Onder applaus wordt Emmy bedankt en krijgt zij 
 een fraai boeket bloemen overhandigd. 
 Gelukkig is er een kandidaat gevonden die Emmy’s bestuursfunctie wil overnemen.  
 Guido Vos (ORP 104) heeft zich hiervoor aangemeld en de voorzitter stelt de 
 ledenvergadering voor hem als bestuurslid te benoemen.    
 Onder applaus wordt hiermee ingestemd.  
 
- Vooruitblik op resterend 2022 
 Door de Corona hebben er weinig activiteiten plaatsgevonden. In 2019 en 2021 
 hebben we nog een geslaagde picknick gehad, die uiteraard dit jaar weer op het 
 programma staat. 
 Speciale aandacht is er voor het 50-jarig jubileumfeest dat het volgend jaar gepland 
 staat. Daarvoor zal een feestcommissie onder de bewoners in het leven  geroepen 
 worden en belangstellenden hiervoor worden van harte uitgenodigd zich aan te 
 melden. Emmy Jorritsma is bereid de coördinatie voor haar rekening te  nemen. 
 Tijdens de vergadering meldt Henk van der Zijde zich aan als lid. 
  
-  
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- Rondvraag 
 Frans van Rijnsoever vraagt aandacht voor de AED-cursus. 
 Dr. Pos verzorgt de trainingen. Er is een aantal afmeldingen gekomen. Als men 
 belangstelling heeft voor het volgen van de cursus kan men zich aanmelden bij Frans. 
 
 Jansje van Bokhoven (ORP 60) vraagt naar de mogelijkheden voor een ooievaarsnest 
 bij het  heuveltje bij de Akkers, of bij het schapenweitje.  De ledenvergadering 
 reageert positief en deze suggestie zal door de WIGRO worden bekeken. 
  
 Elske Joor (ORP 96) vraagt of het geen bezwaar is dat een aantal bestuursleden 
 tegelijk aftredend is.  
 Dat probleem is verholpen door de statutenwijziging van enkele jaren geleden. De 
 bestuursleden kunnen nadat hun zittingstermijn is verstreken telkens worden 
 herbenoemd. 
 Joost Brinkman (ORP 15) ergert zich aan de slecht onderhouden gravelstroken. Het 
 gemeentelijk onderhoud laat te wensen over. En niet alle bewoners houden de 
 gravelstrook om hun woning zelf onkruidvrij. 
 Frans Claessen deelt mee dat de gemeente het schoonhouden van de gravelstroken
 aan een extern bedrijf heeft uitbesteed, die hiervoor 2x per jaar zorg dient te dragen.  
 Opgemerkt wordt dat destijds een enquête is gehouden waarbij de gravelstroken de 
 voorkeur kregen boven bestrating. 
 Frans heeft contact met de gemeente over de naleving van de afspraken die de 
 gemeente met het betreffende bedrijf over het onderhoud heeft afgesproken.  
  
 Niemand heeft meer iets voor de rondvraag, waarop de voorzitter de vergadering 
 sluit en de aanwezigen uitnodigt voor de lenteborrel. 
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