Verslag van de ledenvergadering d.d. 4 januari 2010 in Horecacentrum de Hertenkamp te Alkmaar.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom.
Nieuwe leden: R. v.d. Berg, N. Louter en W. Smit. Afmelding: G. Tamis en W v. d. Mark.
Agenda wordt goedgekeurd.
2. Verslag van de jaarvergadering d.d. 11 mei 2009 wordt goedgekeurd met dank aan de
secretaris.
3. Mededelingen en lopende zaken.
Mededelingen:
- "Veekenplan" is in de ijskast gezet; de projectontwikkelaar heeft het niet kunnen bolwerken. De
grond wordt te koop aangeboden
-subsidiepotje"-aanvraag is toegekend.
Lopende zaken:
-ontwikkelingen m. b. t. MCA.
Ad Rood: ik heb zitting in commissie o. l. v. de heer de Boer. De commissie geeft adviezen; neemt
geen besluiten. Het is de bedoeling, dat het advies van de commissie vóór de
gemeenteraadverkiezingen bij de Gemeenteraad ligt.
Schutterswei: welke bestemming? Het is een rijksmonument en eigendom van de overheid.
Beheersplan de Hout (2007) voor 10 jaar; door INBO opgesteld (professioneel werk).
Bereikbaarheid MCA. In het voorjaar besluit over: 100% verkassen in de loop van 20 jaar / 50%
verkassen / niet verkassen. Voor ons is van belang: het parkeren aan de Sportlaan. We komen eind
januari a.s. weer bij elkaar. Voorlopig plan wordt opgesteld en aangeboden aan de Gemeenteraad.
Op de vraag van mw. W de Frenne of er al iets bekend is over de verhuizing van het " Blijf van mijn
Lijf" huis in het voormalig Westerlicht wordt door de voorzitter geantwoord dat de nieuwbouw eind
2010 gereed is.
-Kadernota (KDB zie verslag jaarvergadering d.d . 11 mei 2009 )
Er zijn twee concepten uitgewerkt nl. het ringenmodel en het sectorenmodel (zgn. Gronings model).
De kadernota is vastgesteld. De besluitvorming komt nog.
-Jubileumviering 5 juni 2010
Ad Rood: jubileumcommissie:
voorzitter: Simone Bakelaar; leden: Jacqueline Vlaar, Linda Schoonewil, Ingrid Muller, Patrick Oud,
Henk Schuyt, Gerard Tamis en Marcel van Wonderen en namens het bestuur Ad Rood.
-men denkt aan een boekwerkje Oranjepark 50 jaar. Leuke en ludieke foto's zijn welkom.
-sport en spel is gepland op het Veekenterrein.
-Weet u nog bijzondere gebeurtenissen; we horen het graag van u!
-Voorzitter probeert bij de Gemeente een bijdrage te krijgen.
-Aan de leden wordt een kleine bijdrage gevraagd.
-de commissie is druk bezig een begroting te maken.
-de heer J. Letschert is bereid tot sponsoring. Ad verwijst hem door naar Simone Bakelaar.
4. Voorstel infosysteem inbraken via e-mail.
Onderwerp: elkaar informeren over inbraak/poging tot inbraak/zeer opmerkelijk gedrag van
onbekenden.

Er zal een formulier gevoegd worden bij de brief die de leden ontvangen. Evt. geïnteresseerden
kunnen zich wenden tot de secretaris Jan Ankoné.
5. Bestuurssamenstelling
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld, zodat Bram Smit als penningmeester de plaats
inneemt van Gem Kramer.Gem wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden voor de
vereniging en Bram wordt welkom geheten.
Kascontrolecommissie: R. van de Berg neemt de plaats van Bram Smit in.
6. Rondvraag
Vraag van mw. C. Leesberg: met betrekking tot het infosysteem (agendapunt 4): Wat gebeurt er
dan?
Antw. Voorzitter: u wordt op de hoogte gebracht.
Vraag van de heer E. Sluiter: betreffende de kadernota: Wat houdt de vaststelling in?
Antw. voorzitter: het is een officieel stuk waarover nog een besluit moet worden genomen.
7. Voordracht
Henk Schuyt heeft een boeiend betoog gehouden over de "ins and outs" van het in 1938 opgerichte
familiebedrijf Uitgeverij " de Alk" te Alkmaar.
Voorzitter Henk de Bruijn bedankt, onder applaus, Henk Schuyt voor zijn uiteenzetting en sluit de
vergadering.
notulist
C. Jacobsz-Groen.

