
  N O T U L E N  

Bestuursvergadering 02-05-2022 Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’

1. Opening voorzitter

Aanwezig; Johan, Denny, Bert, Violieke, Andrea, Henk, Jolenta, Ronald

Afgemeld; Wouter, Marja, Hanneke,

2. Mededelingen voorzitter; doelstelling vergadering- vaststellen agenda;

Zoals we inmiddels al gewend zijn doen we eerst weer een rondje; 

Wat kom je hier vanavond brengen en wat kom je halen? 

We noemen allemaal nieuws, informatie en gezelligheid en verder komt nog ter tafel;

Henk geeft door dat de laatste vergadering van het oprichtingsfonds helaas niet is doorgegaan

Ronald; de bloembakken staan weer op hun plek dus water geven dan komt t goed

Johan; Jaap van der Oost deed het altijd is nu ziek, Gerrit Boer doet het nog wel. 

Johan heeft nieuws over de plantjesmarkt en heeft geregeld met Joram dat de Volharding gaat 
spelen op het plein op zaterdag 18 juni -  Jolenta en Violieke zorgen dat dit nieuws gelijk wordt 
gedeeld via de insta/fb pagina van de DV

Namens de dV zullen Johan en Bert aanwezig zijn bij de dodenherdenking in Piershil op 4 mei. 

Hierna krijgen we het gesprek over de gesneuvelde dorpsbewoners tijdens de WOII en wat er precies
hierover bekend is. Misschien een item voor Polderpraat. Het boek van Ger Jansen is ook een goede 
informatiebron, net als natuurlijk de Canon voor de Hoeksche Waard, het prachtige boek dat ook 
wordt verkocht door PJ Heistek in zijn winkel Boekenstek in de Burg.Zahnweg

3. Notulen vorige vergadering

De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd. Ze kunnen dus weer op de website.



4. Terugblik algemene Ledenvergadering 12-04-2022

We zijn het er over eens dat we tevreden zijn en niets te klagen hebben. Na twee jaar eindelijk weer 
een algemene ledenvergadering was het toch afwachten of er veel aanwezigen zouden zijn. Er waren
nieuwe bewoners, we hadden misschien wel meer leden verwacht maar mogen niet klagen. De 
presentaties van Martijn Verweijen en Linda Zwinkels zijn zeer goed ontvangen. Wel blijkt uit het 
Leenheerenpolderverhaal dat de toekomst eigenlijk nog erg vaag is en er veel mogelijkheden open 
liggen.

5. Terugblik bijeenkomst accommodatiebehoefte in Goudswaard

We vinden het hoopvol dat de wethouder Harry van Waveren er van is overtuigd dat er iets nodig is 
in Goudswaard. Hij heeft letterlijk gezegd jullie staan vooraan. Goudswaard is pilot voor wat betreft 
de inventarisatie maar er wordt geregeld dat we voor de schoolvakanties nóg een bijeenkomst zullen
hebben. Wij zullen als DV daarop toezien. 

- De inventarisatie van de resultaten van de inloopavonden is bijgevoegd bij deze notulen 

6. Mededelingen van de secretaris

We hebben nu definitief afscheid genomen van Bas Schelling, Leen Voorwinden en Tonny Roodbol 
dus zullen we hen uit de verzendlijst halen.

Ook voor de KVK gaan we de laatste aanpassingen doen, dwz Wouter Violieke en Denny inschrijven. 
Als dan alles goed staat kunnen we de UBO gegevens gaan invullen.

Daarna een groepsfoto maken met het hele bestuur op het bankje en die kan dan op de website. Mét
de juiste persoonsinformatie van iedereen.

Het is nog een heel werk om al deze informatie te updaten. Ook moet er een algemene mail komen 
naar alle leden.

7. Mededelingen van de penningmeester

De subsidie is aangevraagd voor volgend jaar met daarbij de begroting. 

Voor dit jaar hebben we een hoop ideeën om het goed uit te geven voor het dorp.

We hebben het met elkaar over de bloembakken, jasjes bedrukken zodat we zichtbaar zijn als 
bestuur en denken na over 1 groot evenement. 

8. Terugkeer hulp Oranjevereniging

Donderdag hebben Bert en Denny geholpen met de tent opzetten.

Vrijdag Denny en Felicity namens de jeugdcommissie met de Koningsspelen

Johan was bij de taartenbakwedstrijd



En Bert is me geweest met het ouderenuitje naar het verzet museum.

We zijn het er over eens dat het allemaal korte termijn is geweest en gaan volgend jaar in december 
vragen aan de Oranjevereniging hoe het er mee staat. Als het goed is komt de tent dan bij de buslus.

Wat we leuk vinden waren bijvoorbeeld de versieringen in Ooltgensplaat: allemaal kroontjes.

9. Commissies
- Verenigingen

We komen woensdag 18 mei weer bij elkaar. 

De ijsclub heeft onze hulp nodig. Bert neemt contact op met Peter vd Hoek voor een afspraak, we 
moeten checken of ze een vergunning hebben voor de wandel driedaagse. 

- Jeugd

Na de ALV bestaat deze groep uit Denny, Dennis Zeegers, Jaco Korpershoek en Felicity.

- social media

Geen nieuws. Alles loopt goed.

- evenementen

Denny, Violieke, Dennis Zeegers, Jaco, Felicity

Henk vraagt of we kunnen vragen aan de projectontwikkelaar/provincie/gemeente/NM hoe het staat
met de plannen voor de Leenheerenpolder. Hij stelt voor een natuurwandeling te organiseren voor 
de inwoners van Goudswaard met een stempelpost waar wij een kraampje neerzetten. We gaan 
kijken of we iets kunnen organiseren.

- Groen

Henk, Wouter, Bert, Ronald

Buitengebied: Henk & Andrea

Bert gaat foto’s maken om aan te tonen dat het in het dorp niet goed wordt bijgehouden en  dit 
doorgeven aan de gemeente. Ronald heeft zelf al contact opgenomen over het maaien van de 
Molendijk.

- Energie

Henk & Wouter. Zie opmerking Henk bij punt 1

- Wonen

Johan, Annemarie Zirkzee, Dick Boers, Marina Groeneweg. 

Johan geeft door dat alles goed loopt. Morgen weer overleg met HW wonen. Eind vh jaar moeten de 
straten liggen in de nieuwe wijk de Boomgaard.



10. Polderpraat

Behalve de nieuwe rubriek  Wist U dat? Gaan we ook een oud-Goudswaard item toevoegen omdat 
veel mensen dit waarderen. Ook komt er een kruiswoordpuzzel. Het antwoord moet dan worden 
ingeleverd, bijvoorbeeld bij de Coop in een ton. 

Thema voor de volgende editie is “vakantie” en de sluitingsdatum is 30 juni. 

11. Actiepunten/Besluitenlijst

Op de plantjesmarkt gaan we een kraampje neerzetten namens de DV om leden te werven. We gaan 
saté uitdelen en een praatje maken met bezoekers.

Vrijdag zullen behalve Johan daar staan Andrea, Bert en zijn kleinzoon, zaterdag Violieke en Mees.

Bert zal ook Tonny vragen of ze wil helpen.

12 rondvraag/doelstellingen bereikt

We hebben veel besproken maar het heeft allemaal veel te lang geduurd, we streven er naar om 
echt volgende bijeenkomst toch wel voor 22:00 klaar te zijn.

13 Volgende vergaderingen

Eerste maandag van de maand juni is het Pinksteren dus het wordt donderdag 9 juni bij Violieke.

De groepsbarbecue is dan maandag 4 

juli bij Jolenta evt met partners erbij.

14 Sluiting 

Goedgekeurd dd: 08 juni 2022

Voorzitter: Secretaris:
Johan Louwen Jolenta van der Sijde

Actiepunten voor de komende tijd;



We hebben al best wel wat voor onze evenementenlijst; 

(misschien een idee om deze aan te melden bij de gemeente op de site www.visithw.nl/nl/uitagenda)

Plantjesmarkt COOP saté 6 en 7 mei

Wandel driedaagse met ijsclub 

Viswedstrijd

Volharding uitvoering op het plein 18 juni

Tuintjesmarkt 25 juni

Johan doet het interview met Margriet Vermeulen voor het onderzoek naar de lokale werking van de
democratie in kleine kernen voor haar studie Bestuurskunde.

Violieke gaat 25/6 naar de bijeenkomst huiselijk geweld van de Gemeente.

Bert en Johan gaan 4/5 naar de dodenherdenking.


