
Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 
Datum: 22 april 2014  
Aanwezig: Gerard, Astrid, Wim, Peter, Thea, Tilly en Angelique 
Overige aanwezigen: zie lijst 
 
1. Opening 

 
Peter opent de vergadering om 20.04 uur. 
Gezien het gering aantal bezoekers trekt de DR de conclusie dat we voor de herfstbijeenkomst een 
wat pakkender thema moeten zoeken. We zullen ons best doen. 
We danken de koersbalvereniging voor het vrijgeven van de zaal. 
Bij deze vragen we al aan de biljartvereniging of zij hun zaal op woensdag in het najaar willen 
vrijgeven. 
 

2. Mededelingen 
 
Geen 
 

3. Ingekomen stukken 
 
Geen 
 

4. Notulen (21/10/2013) 
 
De heer Hefti heeft de volgende vraag: 
Is Staatsbosbeheer benaderd? Zij hebben niet genoeg tijd om alles in de gaten te houden. Zij zoeken 
ogen en oren. De heer Hefti loopt elke dag door het bos en wil dit graag doen.  
 
De heer De Groot van de koersbalvereniging vraagt naar de prijzenkasten. 
Wij geven aan dat we nog op een voorstel wachten.  Meneer vraagt waar er een plaats is om een 
kast te plaatsen zodat ze met een voorstel kunnen komen. Boven de trap is blijkbaar geen plaats. 
We zullen dit bespreken in de volgende vergadering. 
 

5. Financieel verslag 
 
Wim geeft uitleg waar het geld van de leefbaarheid aan uitgegeven is. 
 

6. Kascommissie 
 
De heer Donker en Von Eugen  hebben de kas gecontroleerd. 
Zij keuren het jaar 2013 goed.  Ze geven als voorstel en tip om geld te reserveren voor onderhoud.  
Peter geeft aan dat we in het verleden werden teruggefloten door de gemeente als we reserves 
wilden maken. We zien echter bij de grote stichting dat ze wel geld reserveren. We zullen de 
gemeente hiermee confronteren. 
 
De heer Donker bedankt Wim voor zijn inzet. 
De heer Donker treedt af. De heer vd Hamer treedt toe.  
Als reserve meldt de heer Donker zich weer. 
 
 
De heer Von Eugen stelt voor dat er genotuleerd wordt dat de rekening van de accountant via het 
bedrijf van Wim loopt. Er wordt dus geld van de dorpsraad naar Wim overgemaakt, deze betaald 
dan de rekening van de accountant daarmee. 
De reden dat deze rekening via het bedrijf van Wim loopt is dat een aparte account aanmaken weer 
geld kost. 
 
Promill sponsert 15 jaar lang 500,00 euro aan verenigingen per jaar. 
Dit jaar gaat dat naar de Ijsvereniging voor de veegmachine en naar de voetbal voor nieuwe shirts. 
 



7. Pauze 
 
De pauze is van 20.35 tot 20.45 uur. 
 

8. Gastspreker J. Vogel, energie-en EPA adviseur van Delta Comfort B.V. 

Dhr. Sjaak Vogel heeft door opleiding en werkzaamheden voor energiebedrijf DELTA veel kennis 
en ervaringen opgedaan op het gebied van duurzame energie en energie besparingsmogelijkheden. 
Uiteindelijk moeten we naar een volledig duurzame energievoorziening toe in deze wereld en ons 
verbruik in de hand houden en waar mogelijk terugdringen. 
Dit is goed voor zowel uw portemonnee als het milieu op aarde. Hij vertelt ons vanavond dat je 
door jezelf een paar goede gewoontes aan te leren al een hoop kunt besparen. Je kunt op een lagere 
temperatuur wassen, wasmiddelen vast en vloeibaar  afwisselen, alleen een volle trommel was 
draaien, was buiten drogen of alleen een volle trommel laten drogen. Reduceerschijfjes op de kraan 
plaatsen, een spaardouchekop gebruiken. sluipverbruik elektriciteit tegen gaan door stand by 
knoppen uit te zetten. Door de TV altijd op standby te laten staan heb je een sluipverbruik van 
12%, dat is 40 euro per jaar. Kortom het is zeker de moeite waard om je energieverbruik eens 
onder de loep te nemen. Tot slot was er nog een kleine energie quiz, deze is gewonnen door Gerard 
Lucas. De voorzitter bedankt de heer Vogel voor zijn presentatie met een boekenbon. 
 
Op de website van Sjaak Vogel www.sjaaksblog.nl/about/ kun je al zijn kennis en 
ervaringen die hij heeft opgedaan teruglezen. 
 

9. Rondvraag 
De vrijwilligers (schilders Dorpshuis) dhr. vd Hamer en dhr. Donker worden door Peter met een 
boekenbon bedankt voor hun inzet. 
Dhr. Pen was niet aanwezig op de vergadering, hij ontvangt op een later tijdstip zijn presentje. 
Mw. Verkerk heeft gelezen dat de Gemeente iets aan de overlast van hondenpoep gaat doen, of dit 
bij ons bekend is.  
Peter deelt mee dat we a.s. zaterdag geen Koningsdag feest in Ouwerkerk hebben. Het is jammer 
dat het dit jaar zo loopt maar hij hoopt dat er volgend jaar voldoende enthousiaste mensen zijn die 
op tijd een leuk programma in elkaar draaien. 
Leefbaarheid maak je tenslotte samen!!! 
 

10. Sluiting 
  
  
  
 

http://www.sjaaksblog.nl/about/

