Verslag van de jaarvergadering gehouden op 10 mei 2010 in de Hertenkamp
1.

Opening en vaststelling van de agenda:
De voorzitter heet de aanwezige leden (74) van harte welkom.
De volgende leden hebben zich bij de secretaris afgemeld voor deze vergadering: de
familie Pols, Schuijt, Ballot, Mors, Hoekmeijer en van Rees
De voorzitter heet ook mevrouw Schot ten Bruggencate welkom als nieuw lid bij de
vereniging.

2.

Het verslag van de ledenvergadering d.d. 4-1-2010 wordt goedgekeurd met dank aan
Tine Jacobsz

3.

Mededelingen en lopende zaken.




MCA: Bram Smit neemt de taken van Ad Rood over als lid van de adviesgroep
“ontwikkelingsvisie Alkmaarderhout”. Voor het Oranjepark is de
parkeerproblematiek van het M.C.A. het belangrijkste thema in dit plan.
Momenteel zijn er geen ontwikkelingen.
Ontwikkeling Veeken terrein: 1 mei is er gestart met de bouw. Het gaat om 8
woningen op percelen van tussen de 450 tot 500 m2. Er zijn opties genomen
op drie woningen

4.

Jubileum “50 jaar Oranjepark”; Er hebben zich intussen 140 bewoners aangemeld.
Ad Rood en Marcel van Wonderen geven een toelichting op het feestprogramma.
Er is voor het feest een subsidie aangevraagd van € 4.500,Er worden door diverse bewoners vragen gesteld over deelname aan het feest van
b.v. kinderen die nu niet meer in het park wonen. De feestcommissie zal hier op terug
komen

5.

Financieel verslag penningmeester alsmede decharge van het bestuur; Onder applaus
wordt e.e.a. goedgekeurd.

6.

Verslag kascommissie; De kascommissie is akkoord gegaan.

7.

Vaststelling contributie; Bij de toelichting op het jaarverslag gaf de penningmeester
aan dat er structureel een gat in de begroting zit van € 700,- op jaarbasis. Op dit
moment kan dit opgevangen worden door de reserve. Vanuit de vergadering komt het
voorstel de contributie hiervoor te verhogen en de reserve in tact te laten. Het voorstel
om de contributie te verhogen tot € 15 per jaar wordt met algemene stemmen
aangenomen.

8.

Bestuurssamenstelling; De bestuursleden Tine Jacobsz en Jan Ankoné zijn aftredend
en stellen zich herkiesbaar. Met algemene stemmen worden zij herkozen voor een
volgende termijn.

9.

Rondvraag;
Marcel van Wonderen vraagt aandacht voor de algemene beveiliging in het
Oranjepark. Hij is benaderd door de firma Regio Control Veldt B.V. en geeft aan dat
het mogelijk aantrekkelijk is om gezamenlijk op te trekken. De bewoners zullen
benaderd worden of er belangstelling is voor een gezamenlijk traject. Hoe dit naar de
bewoners wordt gecommuniceerd, wordt nog bezien.
Dhr. Kaverlaars vraagt of het Veekenterrein wordt opgehoogd. Ad Rood kan daar
geen antwoord op geven.
Rens van de Berg spreekt zijn ergernis uit over de rijscholen die het park als een
permanente oefenlocatie hebben gekozen. Hier lijkt weinig aan te doen maar Henk de
Bruin zal dit in het voorzittersoverleg van bewonersverenigingen inbrengen.
Jan Ankoné, secretaris
November 2010

