
Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpscommissie De Waal 

Datum: 14 april 2022, 20.00 uur 

Plaats: Dorpshuis De Wielewaal 

Aanwezig: bestuur + 26 leden 

Afmeldingen: Clementine Biekmann, Karin Gaasbeek, Marjon van der Feen, Peter Bancken, 

Bernhard Ipenburg 

 
1. Opening 

Voorzitter André Kooger opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Mededelingen 

 Meierblis De Waal op 30 april: storten kan vanaf 15 april. Voorafgaand aan de meierblis 

wordt door Simone en Marco Schipper een BBQ georganiseerd voor het dorpshuis. 

Corrie doet een oproep om de overgebleven rommel met elkaar op te ruimen op zondag 

1 mei om 11.00 uur. Er moet nog een ‘aansteker’ gevonden worden. 

 Verdere activiteiten voor dit jaar o.a.: 

Paaseieren zoeken, ‘Verhalen in de wind’ (27 augustus), DorpsWaaltijd + Open Tuinen (3 

september), Herfstmarkt (23 oktober), Sinterklaas, Kerstviering (?). 

 De dorpsbewoners hebben een brief van de Gemeente ontvangen m.b.t. ‘Mooier De 

Waal’, met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 20 april.  

Corrie zegt toe het bestaande plan op de website te zetten + op aanvraag toe te sturen. 

Het plan is ook te zien via www.tiptexel.nl 

 

3. Notulen ALV 9 maart 2020 

Worden goedgekeurd.  

 

4. Verslag secretaris 2021 

Lida leest het verslag voor. Vanuit de vergadering komt de vraag of er meer informatie uit de 

bestuursvergadering zou kunnen worden gedeeld met de leden, om de betrokkenheid van de 

dorpsbewoners te vergroten. Lida zegt toe (ongeveer) 1 x per 2 maanden relevante 

bestuursbesluiten of info over voortgang van een relevant onderwerp op de website te 

zetten. Gemeld wordt dat verslagen als geheel en bestuursvergaderingen niet openbaar zijn. 

Wel is het mogelijk om op aanvraag bij de behandeling van een agendapunt aanwezig te zijn.  

Besluit: de notulen van de ALV en het jaarverslag 2021 zullen t.z.t. eveneens op de website 

worden gepubliceerd. 

 

5. a. Financieel jaarverslag penningmeester 2021 + begroting 2022 

Corrie geeft aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg over de financiën:          

begroting 2021, gerealiseerd 2021, begroting 2022. Er zijn geen opmerkingen, waarmee 

de begroting wordt goedgekeurd, met dank aan Corrie.   

 b. Verslag van de kascommissie 

      De kascommissieleden Isabel Bosma en Mirjam Brouwer hebben de financiën  

      gecontroleerd en zowel de afrekening 2021 als de begroting 2022 akkoord bevonden. 

      Omdat zij deze vergadering afwezig zijn, leest Henk Broekman het schriftelijk verslag voor. 

      Gerard Bouwman biedt zich aan als nieuw kascommissielid, als vervanger van Mirjam. 

      Aldus besloten. 

 

http://www.tiptexel.nl/


 

 
6. Huishoudelijk reglement: ter goedkeuring en vaststelling 

Het huishoudelijk reglement is door het bestuur samengesteld en moet nog worden 

goedgekeurd in de ALV.  

M.b.t. artikel 8: voorstel van het bestuur is de contributie te verhogen van minimaal € 10,00 

naar minimaal € 12,50. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

M.b.t. artikel 41: afgesproken wordt een aanpassing in de tekst: ‘Het concept en de 

definitieve notulen worden op de website geplaatst en kunnen tevens worden opgevraagd 

bij de secretaris. In De Weelder zal hierover mededeling worden gedaan’. 

 

Het huishoudelijk reglement wordt hierbij formeel goedgekeurd en vastgesteld. 

Websitebeheerder Ton Domhof zegt toe zowel de statuten als het huishoudelijk reglement  

op de website te plaatsen, onder het kopje ‘bestuur’.  

 

7. Bestuursontwikkelingen 

Guus Lange (bestuurslid sinds 5-6-2018) en Annerie Kiltz (bestuurslid sinds 6-2-2019) zijn 

aftredend en hebben zich niet herkiesbaar gesteld. De voorzitter spreekt hen toe, 

complimenteert hen voor het vele en goede werk dat zij voor het dorp hebben gedaan, en 

overhandigt hen als dank een mand met Texelse producten.  

 

Verkiezing nieuwe bestuursleden: Albert Postma heeft zich verkiesbaar gesteld. Hij wordt 

unaniem gekozen, en vervolgens door de voorzitter hartelijk welkom geheten in het bestuur.  

 

8. Kunstwerk Waalenburg 

Henk Broekman geeft een toelichting: het kunstwerk in Waalenburg was eigendom van de 

maker, Ton Kalle. Om het te kunnen behouden en te kunnen aankopen zijn sponsors gezocht 

en gevonden, wat het aankoopbedrag van € 30.000 opleverde. Besloten is het kunstwerk 

over te dragen aan Natuurmonumenten. Met de Gemeente wordt nog uitgezocht wie het 

onderhoud voor zijn rekening gaat nemen. Als alles rond is zal het kunstwerk officieel 

onthuld worden, mogelijk in combinatie met een fietstocht, picknick o.i.d. Bericht volgt. 

 

9. Rondvraag en Sluiting 

 Mededeling van de secretaris: de Gemeente (B&W) komt 17 oktober naar De Waal voor 

de (weer) jaarlijkse zgn dorpenronde.  

 De vraag van Annet Arends of Gerrit Boot bedankt is voor het werk dat hij jarenlang heeft 

gedaan m.b.t. het onderhoud van het pleintje (‘Bellevu’) bij de kerk, wordt bevestigend 

beantwoord. 

 Els de Waard informeert of de banken aan het Vermaningspad terugkomen. Het 

antwoord is bevestigend: de Gemeente heeft ze momenteel in onderhoud. Dit geldt ook 

voor de banken op het pleintje bij de kerk.  

Verder vraagt Els of er mogelijk iets anders kan komen in de plaats van de weggehaalde 

bloembakken? Corrie meldt dat de Gemeente geen bloembakken wil onderhouden en 

dat ze daarom zijn weggehaald (+ dat ze kapot waren). Als er ideeën zijn voor iets anders: 

graag! 

Nieuw bestuurslid Albert Postma zegt toe hieraan aandacht te zullen besteden.  

 Marco Schipper heeft een vraag over het watertappunt bij de kerk: wat moet er 

gebeuren om toch drinkwater te mogen en kunnen tappen? André licht toe dat de 



Gemeente geen verantwoordelijkheid hiervoor op zich wil nemen (de pomp staat op 

gemeentegrond). De Dorpscommissie wilde/kon niet voldoen aan de in het contract 

gestelde verplichting om 4 x per jaar het water te laten controleren door een 

gecertificeerd bedrijf. Naast deze eis van de Gemeente waren er meer punten waar we 

als Dorpscommissie niet aan konden voldoen. Na veel heen en weer gepraat en diverse 

concept-contracten is de Gemeente uiteindelijk akkoord gegaan met het plaatsen van 

een bordje: ‘geen drinkwater’ + een icoon. 

Zodra het contract is getekend en het bordje bevestigd is wordt het water aangesloten. 

 Wessel Holleman informeert naar het plan m.b.t. verlichting van de kerk. Gaat dat door? 

Het antwoord is dat dit i.v.m. het ‘nachtelijk-duisterbeleid’ van de Gemeente voorlopig 

op de laag pitje staat. Joke Brom pleit voor betere verlichting bij het 

Dorpshuis/Langwaal/Sommeltjesweg. Daar oversteken in het donker is gevaarlijk.  

Corrie meldt dat dit punt aan de orde komt in het kader van ‘Mooier De Waal’. 

  

  Hierna sluit de voorzitter het formele gedeelte van de vergadering.  

 

Cor Smit vertelt na de pauze aan de hand van een powerpointpresentatie over broedvogels 

in De Waal: ‘Wat is er gebeurd sinds 1999?’ Met dank!  

  

 

 

 

   

 

 

 


