Verslag
Algemene ledenvergadering Lijst Groen Noordenveld
Maandagavond 18 april 2016 19.45-20.30
Hotel Restaurant Karsten in Norg
Aanwezig:
1) Bestuur: Klaas Bruinsma, Pieter Roeloffs, Jan van der Tuin, Don Mac Gillavry, Wim
Venekamp.
2) Fractie: Henk Koekoek, Pierre Baas, Harry Waals Tineke Nieboer.
3) Steunfractie: Annie Kuiler, Bernard Faber.
4) Totaal 12 leden
5) Afwezig met kennisgeving: Joukje Bosch, Tjitske Kind, Anneke Brouwer, Frans de
Bree, Willy Nooren.
1. Opening
Klaas opent de vergadering om 19.45
2. Mededelingen
De koffie is gratis en het eerste drankje tijdens het politiek café ook.
3. Vaststelling agenda
Geen wijzigingen
4. Verslag ALV. 16 april 2015
Het verslag wordt zonder aanpassingen goedgekeurd.
5. Bestuursmededelingen
Klaas geeft aan dat hij heeft beslist dat hij per vandaag zijn functie als voorzitter
beëindigd, dit is gebeurd in overleg met de overige bestuursleden. Er is op dit
moment nog geen vervanger voor Klaas gevonden, daarom is besloten dat de
vacature tijdelijk intern wordt opgelost. Klaas geeft verder aan dat alhoewel hij
geen voorzitter/bestuurslid meer is hij wel beschikbaar blijft voor Lijst Groen
Noordenveld en voor de steunfractie.
6. Financieel jaarverslag
Pieter deelt het financiële jaarverslag 2015 en de begroting voor 2016 uit en geeft
een korte uitleg. De cijfers zien er goed uit, het plan is om de komende jaren geld
te reserveren voor de verkiezingen van 2018.
.

7. Verslag kascommissie/decharge bestuur
De kascommissie bestaande uit Henk Koekkoek en Johan Kasper heeft de
financiële cijfers op steekproefbasis gecontroleerd en geen onvolkomenheden
geconstateerd. Hierop wordt door de vergadering aan de penningmeester
decharge verleend.
8. Ingelast agendapunt
Henk richt het woord tot Klaas en bedankt hem voor de afgelopen jaren als
voorzitter van LGN en memoreert al het goede wat Klaas voor de vereniging
heeft gedaan. Verder is iedereen blij dat Klaas de komende tijd beschikbaar blijft
voor de partij. Daarna biedt Pieter namens het bestuur en de fractie Klaas een
cadeau aan en spreekt de hoop uit dat we nog lang gebruik mogen maken van
de kunde en kennis van Klaas.
9. Rondvraag
Er volgt een korte discussie over wat onderwerpen die thuis horen in het politiek
cafe, deze discussie wordt dan ook gestopt en voortgezet tijdens het programma
na de pauze.
10. Sluiting
Klaas sluit de vergadering om 20.15

Verslag Politiek cafe hotel Karsten Norg


Er zijn inclusief bestuur, fractie en leden totaal 40 mensen aanwezig, dat betekent dat
er ongeveer 20 inwoners van Norg aanwezig zijn, wat het bestuur betreft een goede
score.



Henk opent het politiek cafe en geeft een korte uitleg over een aantal actuele zaken
die spelen in de politieke arena in Noordenveld.



Hierna gaat Harry dieper in op een actuele zaken die spelen in Norg, o.a. de
vergrijzing, het bouwen van woningen, oplossing voor de vluchtheuvel, plan
Dorenbos, bouwen op het Oosterveld, inbreiding en bouwen van sociale huur en
koopwoningen, permanent bewonen van recreatiewoningen in de Oosterduinen.



Om kwart voor 10 wordt de bijeenkomst onder het genot van een drankje voortgezet
met een discussie over de toekomst van Norg waarbij ook verschillende andere
onderwerpen aan de orde komen De algemene conclusie van de avond is dat de
bewoners van Norg vinden dat er op korte termijn gebouwd zou moeten worden in
Norg, hierbij is het van cruciaal belang dat meedenken en meewerken van de
gemeente Noordenveld nodig is.



Om 23.00 uur wordt het politiek cafe met het bedanken van de aanwezige bewoners
afgesloten.

Wim Venekamp
Secretaris LGN

