NOTULEN
Bestuursvergadering 7-3-22

Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’

Aanwezig: Johan, Bert, Denny, Henk, Wouter, Andrea, Ronald, Jolenta
Afgemeld; Violieke, Marja, Hanneke
1. Opening
Deze vergadering wordt voor het eerst geleid door Johan Louwen. Hij stelt voor dat we eerst allemaal
de vraag beantwoorden; Wat brengt je hier en wat kom je hier halen? Dit is voor ons allemaal wat
onwennig maar nadat Johan zelf was begonnen kwamen er mooie antwoorden op de vraag wat breng
je hier zoals;
“Iets tot stand brengen voor het dorp, Positieve inzet, Bezig zijn met het wel en wee van het dorp,
activiteiten voor de jeugd, iets betekenen voor het dorp, het dorp leefbaar houden, inzetten voor een
toekomstbestendig dorp, vertegenwoordiger van het buitengebied binnen de dorpsvereniging,
inzetten om het dorp niet te laten doodbloeden.”
Op de vraag wat kom je hier halen hadden we eigenlijk allemaal wel dezelfde termen zoals
“gezelligheid, teamwork, genoegdoening, kennis, mensen leren kennen, samenwerken.”
Henk had nog als extra opmerking dat de conservatieve hoek van bewoners niet vertegenwoordigd is
binnen onze dorpsvereniging. We gaan kijken of we hier iets aan kunnen doen.
2. Notulen vorige vergadering
Wouter heeft een aanvullende opmerking n.a.v. de notulen over de Molendijk. Hij heeft contact gehad
met Bob Baijens (gemeente) én de uitvoerder van het aannemingsbedrijf dat het slib uit de haven
haalt. Dit deels vervuilde slib wordt vervoerd naar Heenvliet en naar de Slufter (Maasvlakte) en de
vrachtwagens met 50 ton lading rijden langs de Beneden Molendijk. De uitvoerder heeft toegezegd
voorzichtig te rijden ivm trillingen aan de huizen.
3. Ingekomen stukken
We hebben uitgebreid gesproken over het initiatief voor de hulp aan Oekraïners. We wachten op
antwoord van de Veiligheidsregio ZHZ.
We gaan aan Bas vragen of hij wil doorgeven dat de Vereniging voor Kleine Kernen voortaan de
informatie stuurt naar Jolenta
Denny en Jolenta vertellen over de bijeenkomst in het Gemeentehuis. Onze gezamenlijke conclusie is
dat de DV Piershil graag wil dat wij activiteiten daar gaan ondernemen maar wij blijven op
Goudswaard. De Algemene Ledenvergadering gaan we houden in Rehoboth, en we hopen dat
bewoners zich niet laten tegenhouden omdat ze dit met de kerk associëren.
4. Nieuws van de penningmeester
De subsidie voor 2022 is gestort dus er is geld genoeg in kas. De formulieren voor het aanvragen voor
2023 moeten al worden ingevuld en zijn erg ingewikkeld. Bas Schelling heeft zijn hulp aangeboden.
Het lidmaatschap is nu 2,50 per persoon. Dit is erg ingewikkeld om te innen en ook niet bekend bij
iedereen. Voorstel om het te veranderen in 5 euro per woonadres. Dit voorstel is aangenomen.

We hebben dus geld genoeg en nu moeten we plannen gaan maken om het uit te geven voor het dorp.
Wouter geeft nog aan dat als er een goed plan is dat daar dan alsnog extra geld voor beschikbaar is bij
de gemeente.
Stichting Present heeft gevraagd om subsidie voor hun actie “Buurtsoepie” waar ook veel
Goudswaarders gebruik van maken. We zeggen 50 euro toe.
Op 15 maart heeft de oranjevereniging een vergadering hier gaan Denny en Bert namens ons naartoe
om te horen welke hulp ze nodig hebben. We weten bijvoorbeeld dat ze extra handen nodig hebben
om de tent op te zetten.
5. Subcommissies
Johan neemt het woord en wil graag weer terug naar de oude situatie waarin er subcommissies zijn,
met daarin een vertegenwoordiger van de DV die zorgt voor terugkoppeling naar het bestuur.
We zijn het er allemaal mee eens dat deze terugkoppeling heel belangrijk is. We zullen op de ALV
uitleggen aan de leden hoe dit werkt en misschien zijn er dan enthousiaste mensen.
We hebben op dit moment al een actieve wooncommissie waarin Johan zit.
Henk vormt samen met Wouter de commissie vergroening en energie. Henk geeft aan dat het heel
belangrijk is om de doelstellingen in de gaten te houden, dat er geen mensen in zo’n commissie komen
die hun persoonlijke mening laten gelden boven de mening van de DV.
Wouter wil ook graag in een commissie groenonderhoud.
Social media wordt nu gevormd door Violieke Felicity en Jolenta
We hebben nog een commissie evenementen en jeugd te vormen.
Het groepje dat bezig is met de verenigingen is géén vaste subcommissie, dit is een tijdelijk maar wel
zeer belangrijk onderdeel van de DV dat zal worden opgeheven als het doel is bereikt. Hierin zitten
Andrea, Johan, Denny Violieke en Jolenta. We hebben nog steeds het doel om alle verenigingen samen
te brengen maar nog geen concrete afspraken gemaakt.
6. Ledenlijst
Bij punt 4 is al besproken dat we 5 euro per gezin gaan vragen en we moeten de ledenlijst compleet
maken met de juiste huisadressen en mailadressen.
7. Algemene Ledenvergadering 12 april
Hierin gaan we mededelen dat er subcommissies komen.
We gaan vragen bij de Klankbordgroep vergadering van 8 maart of er vanuit het kernteam iemand is
die zijn over de plannen van de Leenheerenpolder wil vertellen aan de leden van de Dorpsvereniging.
Het idee is om dit aan Gerard Litjens te vragen. Zo informeren wij onze leden over de laatste stand van
zaken, want dit is echt waar behoefte aan is. Zaken gaan een eigen leven leiden omdat men niet goed
wordt geïnformeerd.
8. Bibliotheek/evenement
We willen graag laten zien dat de DV iets organiseert. We besluiten dat we niet gaan vieren dat de
bibliotheek zich heeft aangesloten bij de bibliotheek HW. We kunnen ons beter richten op iets anders.
Allerlei ideeën komen naar voren;
De landelijke plantjesmarkt van de Coop is op 7 mei
Misschien weer een havendag zoals vroeger werd georganiseerd, voor het laatst door John van Urk
Wouter wil kijken of hij weer een viswedstrijd kan gaan organiseren
Verder hebben we het nog over de tuintjesmarkt, de wandeldriedaagse, het dorpsontbijt….
We besluiten dat we op onze volgende vergadering op 4 april hier mee verder gaan en het deze keer
niet bij ideeën laten maar echt concreet stappen zullen zetten om iets te gaan doen.
9. Rondvraag
Niemand heeft nog iets in te brengen
10.Sluiting

Johan Louwen komt terug bij zijn opening en vraagt nu iedereen: heeft deze vergadering gebracht wat
je wilde? We zijn eensgezind in ons antwoord dat we best tevreden zijn maar dat het nog concreter
zou kunnen.
Al met al; we zijn op de goede weg!
Volgende vergadering is op 4 april, we hebben het nog niet gehad over de locatie maar we willen het
bestuur van de IJsclub bedanken voor de gastvrijheid.
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