DORPSRAAD
PETTEN
Notulen Algemene Ledenvergadering DRP d.d. 12 .03.2019
Aanwezig:

Bestuur DRP:
Greet Andriesse (voorzitter), Marieke Kleimeer,
Laurens Lieshout, Eric Stam (secretariaat)
Karin Brinkman, Renze Engelkes, Yvonne van
Amelsvoort (notulist)
Gasten ten behoeve van de informatiemarkt:
GGD: Irma Haubrich
Gemeente Schagen: Guido Schipper, gebiedscoördinator
Verduurzaming Petten: Ruud Maarschall (tevens lid DRP)
Leden: Zie presentielijst

Afwezig met bericht:
Hr J. Beemsterboer, hr C. Mantel, Hans Leeuwekamp,
mevr. Arina Rus, mevr. A. van Lente-van Seventer, Wil en
Els Hofman-Baardse, Margriet en D.J. Schermer, Dick
Hulsman, Tike en Cor Engelbracht
Aanvang:

Voorzitter:
M.W.M.Andriesse-Spaan
Secretaris:
E.N.C.Stam
Postbus 10 1755 ZG Petten
Tel.: 06 15164268
Rabobank:
NL61 RABO 0311 5070 85
Kvk: 40637371
E-mail:
secretariaat@dorpsraadpetten.nl
Website:
www.dorpsraadpetten.nl

20:00 uur

1. Opening
Voorzitter Greet Andriesse heet iedereen welkom en prijst de leden
die het slechte weer hebben getrotseerd. Speciaal welkom voor onze
gasten: Irene Ruijter, Irma Haubrich, Ruud Maarschall en Guido
Schipper. Greet vraagt even stilte om het overlijden van Mart Bigot te
herdenken, ere-lid van de Dorpsraad Petten en een van de oprichters.
Hij heeft veel betekend voor het dorp Petten en daarnaast zich enorm
ingezet voor mindervaliden. Greet licht toe dat dit jaar een andere
opzet van de ALV is gekozen, met voor de pauze het formele deel en
na de pauze een informatiemarkt voor de leden.
2. Vaststelling agenda
Geen aanvullingen
De heer Sijbrand Spannenburg feliciteert DRP met het 25jarig bestaan.
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3. Notulen 05.06.2018
Worden goedgekeurd. Op verzoek worden de notulen volgend
jaar voorafgaand aan de ALV op de website van DRP door
middel van een link op de startpagina zodat ze duidelijk terug
te vinden zullen zijn.
4. Bestuurszaken
4.1 Aftredend en herkiesbaar
 Renze Engelkes
Wordt unaniem en onder applaus herkozen
4.2
 Financieel jaarverslag 2018
Laurens licht de stukken toe. De kascommissie doet
verslag. Annemieke Vries-Putter en René Sips geven hun
goedkeuring.
 Besluit tot decharge van de penningmeester wordt
genomen
4.3 Benoeming nieuwe kascommissie 2018
Sijbrand Spannenburg en Ron Peijnenburg, Ria Barten als reserve
4.4 Begroting 2020
Wordt vastgesteld, extra 2 euro subsidie per inwoner namens de
gemeente Schagen wordt nogmaals toegelicht. Dit betreft subsidie
die bedoeld is voor activiteiten of middelen die ten goede komen
aan het dorp. DRP heeft dit jaar deze subsidie al éénmaal
toegekend, aan Koningsdag op het Plein. In de Sportflits en op
Facebook heeft een oproep gestaan om hier aanspraak op te doen,
DRP zal ook tussentijds rapporteren waaraan de subsidie ten
goede komt.
Verhoging contributie: met de voorgestelde verhoging wordt
ingestemd (€ 6,- per jaar bij automatische incasso, € 8,50 zonder
automatische incasso)
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5.1 tot en met 5.3
Het overzicht van de activiteiten 2018 van de Dorpsraad Petten
wordt uitgereikt en na een koffie rondje start de Informatiemarkt
met als genodigden:
R. Maarschall, lid dagelijks bestuur HHNK en Bestuurslid
verduurzaming in regio van Dorpen en Wijken, gaat met
bewoners in gesprek hoe het doel, verduurzaming, het beste kan
worden uitgewerkt c.q. bereikt;
Irene Ruijter, coördinator Humanitas, wil graag de
eenzaamheid bij en onder ouderen bespreekbaar maken. Wat is
eenzaamheid en welke oplossingen zijn voorhanden;
Irma Haubrich, werkzaam bij GGD NHN gaat in gesprek
over het meldpunt Verwarde Mensen;
Guido Schipper, gebiedscoördinator gemeente Schagen, is
aanwezig als aanspreekpunt namens de gemeente Schagen;
Aan het bestuur van de Dorpsraad Petten kunnen leden
vragen stellen en melding doen van knelpunten.
Sluiting
Greet dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Met vriendelijke groeten,

Notulist: Yvonne van Amelsvoort

Voorzitter: Greet Andriesse
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