Verslag van de vergadering Stichting Werkgroep Meijebelangen
d.d. 31 maart 2011
Aanwezig:
Afwezig:
Gemeente:

J.Bunnik; M.Sangster; Jos Schouten; M.Stolwijk; P. Verra; H. v.Vliet; A. Vos;
T. v.Zuylen; B.Willers (verslag);
K.Bos; F.v.Donselaar; Jasper Schouten ( allen m.k.) Jaco Kastelein
M.de Goede; H. Vroomen ( wijkwethouder) ( met m.k.)

Opening en welkom
Verslag 28 februari 2011
Punt 5.10: Op termijn zou ook de sloot van De Graaf gebaggerd moeten worden. (voor comité Stichtse
Meije?)
Punt 6.1: Agnes draagt zorg voor het regelmatig smeren van de draaipunten van de brug/lier van Eef
Bunnik.
Actie Agnes
Punt 6.3: We sturen Gerard van Leeuwen een bedankkaartje voor zijn medewerking aan instructie AED.
Punt 6.7: Martin wil aanduiding Oortjespad als ondertitel bij Meijepad.
Punt 12: De brug bij Meije 42 wordt met een financiële bijdrage van de eigenaren opgeknapt door NM.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Verzonden en ingekomen post:
Verzonden:
- Brief aan B en W inzake parkeerplaatsen bij (nieuw) bouw Café De Halve Maan.
- Brief naar Hoogheemraadschap Rijnland: Verzoek baggeren rivier de Meije.
Ingekomen:
- Van Hoogheemraadschap Rijnland: Bevestiging ontvangst brief verzoek baggeren van de Meije.
- Bureau Discriminatiezaken: uitnodiging voor debat ‘ Discriminatie: ervaring of feit?’ op 10 mei.
(v.k.a.)
AED
- Aan de drie instructieavonden is goed en met enthousiasme deelgenomen. De instructie was duidelijk
en ook het onderling contact werd op prijs gesteld.
- Kees en Petra hebben een opzet gemaakt voor een kaart met de handelswijze AED. Deze wordt
besproken en aangevuld. De aangepaste kaart wordt ter beoordeling aan de werkgroepleden
toegestuurd.
Actie Kees en Petra
- De plakkers van de AED bij Bos, de Hollandse Boerderij en bij Streng worden vervangen wegens
vervallen van de houdbaarheidsdatum. Petra regelt de vervanging evenals de financiën hiervoor.
De AED bij Meijezicht is pas geplaatst en voldoet nog aan de eisen. ( Deze AED is eigendom van
Meijezicht).
- Het is zinvol om over enige tijd de instructie voor de AED te herhalen ( i.s.m. Hartstichting?)
- Zijn de locaties van AED’s aangemeld bij de digitale snelweg? Petra informeert hiernaar. Actie Petra
Enquête inzake overlast motoren
De brief met enquêteformulier is verspreid. Na de inleverdatum,19 april, worden de gegevens
geïnventariseerd en per mail aan de Werkgroepleden toegestuurd. Hierna bekijken we hoe we met dit
onderwerp verder gaan. Ieder vraagt ook in de eigen woonomgeving na, aan buren enz., of men de
enquête invult zodat we een respons krijgen die representatief is.
Actie Bep
Website Meijebelangen
- Inbreng van Frans via de mail: ‘ Victor Borm van Meije 55 is graag bereid mee te werken aan het
verzorgen van de inhoud van de website. Hij wil dat echter niet alleen doen en het liefst samen met
iemand die het meer "technische" deel voor zijn of haar rekening wil nemen. Ik begrijp dat wel: het is
veel leuker om het samen met een andere Meijenaar te doen. Ik verwees hem naar de site om te kijken
hoe het er nu uitziet, maar zowel hij als ik zien niets meer dan een weinig informatieve pagina “.
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-

De website is nog niet gestart, maar moet wel binnenkort de lucht in. Daar gaan we aan werken.
Bep neemt de redactie van de website op zich en neemt contact op met Victor Borm. De leden
schrijven vanuit eigen interesse / ervaring een stukje voor de website en sturen dit naar Bep. Op de
website komt ook een link naar de website van Stichting Meijegraslanden.
Ook vraagt Bep Manon om informatie vanuit de gemeente.
Actie allen

Waterleiding in de Meije
Via Manon laat Herman Geers weten dat Oasen nog niets in de planning heeft staan. Dit onderwerp komt
op de oktobervergadering opnieuw op de agenda.
Rooster van aftreden bestuur Meijebelangen
Volgens het reglement moeten eind 2011 het bestuur aftreden. Er zijn dus nieuwe bestuursleden nodig.
Frans doet per mail een voorstel voor aftreden/ vernieuwing van het bestuur. ( Zie toegevoegde mail aan
het eind van dit verslag). We bespreken dit voorstel op de oktobervergadering.
Bermobstakels
Er liggen nog steeds obstakels te dicht bij de rijweg. Ook overhangend groen geeft overlast.
Afspraak: ieder noteert in de komende weken obstakels/ overhangend groen aan Martin die dit bespreekt
met de betreffende gemeentelijke dienst.
Actie allen
Financien
Frans heeft op donderdag 17 maart bij Jan Bunnik de financiële "boeken" met hem doorgenomen. Alles
was tot in de puntjes verzorgd, met alle onderliggende stukken er bij. Frans stelt de vergadering voor de
penningmeester te bedanken voor zijn inspanningen en décharge te verlenen voor zijn werkzaamheden
voor het jaar 2010.
Wat verder ter tafel komt
- In het afgelopen weekend was er een langdurige telefoon/ internetstoring. Dit brengt het gesprek op
de verouderde koperen bekabeling van het telefoonnet. Vanaf de Kerkweg tot Meije 94 ligt
glasvezelkabel, tot aan de kerk ligt de oude bekabeling. Die geeft nogal eens storing. We bespreken
dit op 9 april met het College.
- In het Bodegraafs Nieuwsblad van 31 maart 2011 staat vermeld dat het College op zaterdag 9 april
om 10.30 uur de Meije bezoekt om ‘ kennis te maken met de mensen die er wonen en de contacten
aan te halen’. Als Werkgroep zijn we hierbij vertegenwoordigd. Bespreekpunten vanuit
Meijebelangen:
- Contacten met Oasen inzake vernieuwing van de waterleiding in de Meije.
- Welke weg moeten we gaan om glasvezelkabel tegelijk met de nieuwe waterleiding aan te leggen.
- De Stichting Meijegraslanden schrijft met Natuurmonumenten, de bewoners en de boeren een
gezamenlijk stuk voor de inrichting van de Meijegraslanden. Dit stuk gaat naar de Provincie die
hierover beslist.
Rondvraag
- Martin bezocht de receptie van de EHBO Meije-Zegveld die 50 jaar bestaat.
- In de Meijeweg is bodemonderzoek verricht naar de staat van de waterkering.
- De Rabobank biedt in kleine kernen de service van een rijdend kantoor. Zou dit voor de Meije ook
zinvol zijn. We denken dat er te weinig gebruik van zal worden gemaakt en ondernemen geen actie.
De volgende vergadering is op maandag 10 oktober 2011 om 20.00 uur.
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Via de mail van Frans van Donselaar:
Rooster van aftreden (punt 7 van de agenda): Op dit moment zijn er officieel slechts vier
bestuursleden: Martin, Bep, Jan en ikzelf. De statuten van 15 december 2006 (datum oprichting)
vermelden:
BESTUUR, BESTUURSFUNCTIE EN BENOEMING BESTUURSLEDEN
ARTIKEL 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijftien meerderjarige
natuurlijke personen danwel rechtspersonen.
Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door
het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
Voor de eerste maal echter zal het bestuur uit drie personen bestaan die bij de oprichtingsakte
in functie zullen worden benoemd.
3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee
maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of
meer) opvolger(s).
4. Een bestuurslid is na zijn aftreden steeds terstond herbenoembaar.
5. Het bestuur blijft bestuursbevoegd indien het aantal bestuursleden beneden drie daalt.
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte redelijke
onkosten. De leden van het bestuur mogen noch onmiddellijk, noch middellijk betrokken zijn bij
leveringen, diensten of aannemingen ten behoeve van de stichting of gelden van de stichting
lenen.
BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR
ARTIKEL 5
enzovoorts
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
ARTIKEL 8
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een bij reglement op
te maken rooster van aftreden.
Bij tussentijdse vacatures neemt het nieuw benoemde bestuurslid de plaats van zijn voorganger
op het rooster in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt verder door royement als bedoeld in lid 2 van dit artikel en
voorts door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen,
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek.
2. Een lid van het bestuur, dat volgens de mening der overige bestuursleden handelt in strijd met
de statuten of de belangen der stichting schaadt, kan door de overige bestuursleden uit zijn
functie worden ontzet, mits dit geschiedt in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering en
met algemene stemmen van alle overige bestuursleden.
BOEKJAAR, BOEKHOUDING EN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 9
enzovoorts
Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 2, dat
voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
de comparant sub 1, genoemde heer M M M. Stolwijk, als voorzitter,
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de comparante sub 2, genoemde mevrouw G.A.M. Willers-van Oostwaard als secretaris, en
de heer Johannes Jozef Anthonius Bunnik, wonende te 2421 NB Nieuwkoop, Meije 124, als
penningmeester.
5) Vóór 15 december 2011 moeten wij vieren dus aftreden. Voorstel van mijn kant: in de
najaarsvergadering worden aanvullende bestuursleden benoemd zonder speciale functie (wie
wil?) en worden Martin, Bep, Jan en ik herbenoemd in onze bestaande functies. Dan stellen we
gelijk een rooster op wat zou kunnen zijn: Aftreden Martin + 1 nieuwe : najaar 2012 /// Aftreden
Bep + 2 nieuwe : najaar 2013 /// Aftreden Jan + 2 nieuwe : najaar 2014 /// Aftreden Frans + 2
nieuwe : najaar 2015 /// Aftreden 2 nieuwe : najaar 2016. Dan is er plaats op het rooster voor 9
nieuwe bestuursleden: Trix, Marja, Kees, Jasper, Henk, Jaco, Jos, Petra, Agnes. Daar maken we
dan een reglement van.
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