Concept - Verslag zesde algemene vergadering DAVA dd. 30 - 09 - 2020

1. Opening. De voorzitter heet om 19.30 uur in de Tuinkamer van De Oude Bieb
blijkens de presentielijst 11 aanwezigen welkom. De presentielijst is aan het originele
verslag gehecht en in te zien bij de secretaris.
Namens het bestuur zijn aanwezig Lucas Koch,voorzitter, Edwin Winterkamp, Wim
van Ravenhorst, Elma Moen en Kees van der Hoek (verslag).
De agenda van de Algemene Vergadering wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld
2. Verslag Algemene vergadering dd. 28 - 09 - 2020. De redactie van het verslag van
de Algemene Vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn naar aanleiding van
het verslag geen vragen.
3. A. Vaststelling jaarrekening 2020. Lucas leest de verklaring van de kascommissie
voor, erop neerkomende dat de kascommissie de vergadering verzoekt om de
bestuurder décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over de periode 1 januari
2020 tot en met 31 december 2020. De algemene vergadering kan zich hierin volledig
vinden. De jaarrekening wordt daarna vastgesteld. De penningmeester en daarmee het
bestuur wordt dus décharge verleend.
B. Concept - begroting 2022 en vaststelling van de contributie 2022. De begroting en
de contributie 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.
Wim meldt dat rekening moet worden gehouden met een afbouw van de subsidie in
verband met het gebruik van de Tuinkamer. Hoewel het momenteel financieel gezien
goed gaat moeten wij namelijk in 2024 voor wat betreft de Tuinkamer ons eigen broek
kunnen ophouden.
Hij spreekt namens het bestuur zijn waardering uit voor alle vrijwilligers, meer
specifiek degenen, die als vrijwilliger de 4 ochtenden verzorgen en in het bijzonder de
vrijwilligers van de buurthuiskamer+.
Desgevraagd meldt Wim de uitdrukkelijke visie van het bestuur dat wij niet
concurrerend willen zijn ten opzichte van de Moespot. Het gebruik van onze ruimtes is
om niet, zij het dat een wederdienst op prijs wordt gesteld.
Desgevraagd wordt in navolging van Automaatje tevens besloten dat op enigerlei
wijze aandacht zal worden besteed aan het volgend jaar te vieren eerste lustrum.
C. Informatie over financiële stand van zaken, inclusief ledenoverzicht. Voor wat
betreft het ledental meldt Wim dat er sprake is van een lichte stijging (zo’n 250 leden).
Mede als gevolg daarvan zien de financiën er voor dit jaar niet slecht uit Hij verwacht
zelfs een klein positief saldo.
D. (Her-)benoemingcommissie. Naast Ronny de Koning wordt Corrie de Mooy in de
kascommissie benoemd. Rijna van der Loo wordt bedankt voor haar diensten in
deze.
4. Vaststelling beleidsnota 2021-2023. De beleidsnota wordt na een korte toelichting
ongewijzigd vastgesteld.
5. Vaststelling jaarverslag 2020. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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6. Informatie vanuit het bestuur. Lucas brengt het volgende naar voren:
A. De buurthuiskamer is ondanks Corona gewoon door kunnen gaan zij het met
beperkende maatregelen. Het bleek zelfs mogelijk een koersbalspel aan te
schaffen.
B. Gelukkig kon de buurthuiskamer + weer in juni worden opgestart. Er wordt van
deze mogelijkheid veel gebruik gemaakt. De onlangs ingevoerde strippenkaart
(automatische afschrijving) is daarbij zeker behulpzaam.
C. De enquête in kader van het Huis van Achterveld is succesvol verlopen
D. Het project Beweegtuin is dit voor jaar gestart.
E. Overleg met derden (Gemeente, subsidiegevers en collega-instanties verenigd in
OMZIEN) verliep bevredigend.
F. De zomerschool (16 leerlingen) en de Zomeractiviteiten (waarvoor € 3000,subsidie werd ontvangen) zijn succesvol verlopen. De zomeractiviteiten omvatten
o.a. avond Babbeltrucs, Bezoek Groot Zandbrink, Moespot, pluktuin en 3 keer een
High Tea. In totaal namen hieraan een kleine 50 mensen deel.
G. Er is een flyer verspreid om lid te worden van DAVA. Deze flyer heeft geleid tot
een aantal aanmeldingen.
H. Voor wat betreft de toekomst, meldt Lucas het project “Koken voor Kinderen”,
waaraan leerlingen van St Jozef en Startblok deelnemen. Hein Doeksen heeft
hiervan de leiding.
I. Tenslotte meldt Lucas, dat penningmeester en secretaris zich niet voor een derde
termijn beschikbaar stellen en derhalve tegen 1 januari 2023 zullen aftreden. Hij
verzoekt nu al rond te kijken naar eventuele opvolgers.
7. Inforrmatie vanuit de werkgroepen:
a.
Buurthuiskamer. De Buurthuiskamer heeft met in achtneming van
maatregelen in kader CORONA op dinsdag en donderdag gewoon het koffiedrinken
kunnen realiseren.
Voor de Buurthuiskamer + ( maandag en woensdag)zijn er gemiddeld 10 eters. Er
worden dan ook allerlei activiteiten ondernomen. Het blijkt overigens, dat het gebruik
maken van producten uit eigen tuin door de eters zeer wordt gewaardeerd
b.
ANWB automaatje. Dit punt is na punt 3 D behandeld in verband met
verplichtingen elders van Wim Middelaar na behandeling van dit punt. Wim meldt dat
er 1500 ritten zijn verzorgd in de afgelopen periode van 5 jaar. Hij is verheugd te
kunnen zeggen dat, ook al was dat soms op het laatste moment, alle ritten verzorgd
konden worden. Wel zou hij graag zien dat het aantal vrijwilligers -chauffeurs
toeneemt van 25 chauffeurs nu naar 30 chauffeurs.
Hij vraagt aandacht voor de deze week tot en met 7 oktober te houden week van de
eenzaamheid. De gemeente heeft een subsidie beschikbaar gesteld om ritten die binnen
de doelstelling vallen tot en met 31 december volledig te subsidiëren.
In dit verband meldt Lucas, dat Maria Lunter, Joke van Buren en Margriet Kruithof
doende zijn om Buurtcontactpersonen te werven, die contact zouden kunnen zoeken
met eenzame mensen, opdat die gewezen kunnen worden op de diverse
mogelijkheden, die er zijn om een eventuele eenzaamheid te doorbreken. Een andere
activiteit in dit kader is het leggen van een kaartje over DAVA bij o.a. de Heelkom en
de Kapper.
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Wim meldt tenslotte dat Automaatje in het kader van het 5-jarig bestaan op 2-2-2022
de 1500ste rit willen laten verzorgen door wethouder Wim Vos. In dit verband meldt
hij ook enige activiteiten speciaal voor de chauffeurs.
.
c.
Ruilboekenkast. Angeline Martin meldt dat er een goed gebruik wordt
gemaakt van de boekenkast. Zij bedankt Kees van Stokkum voor het verzorgen van de
verlichting opdat ook in de schemering er sprake is van een goede verlichting.
Overigens blijkt de Dikke van Dalen regelmatig in de buurthuiskamer gebruikt te
worden in verband met scrabble
d.
Klusmaatje. Er wordt ook in Coronatijd regelmatig een beroep gedaan op de
werkgroep. Daarbij wordt opgemerkt dat ieder lid van deze werkgroep zo zijn eigen
specialisatie heeft.

e.
Samen aan Tafel. Maria meldt dat er op dit moment 14 vrijwilligers zijn. De
groep kan wel enige uitbreiding gebruiken. Of Samen aan Tafel weer opgestart kan
worden hangt ook af van de (on-) mogelijkheden thuis in verband met CORONA. Zij
zal dit thema binnenkort met de vrijwilligers bespreken.
f.
Singles. De Singles – zo meldt Corrie de Mooij – hebben nog
opstartproblemen. Zij hoopt dat daarin verbetering komt nu de Corona-maartregelen
grotendeels van de baan zijn. Wel is een punt van zorg dat de Moespot uitdrukkelijk
verlangt, dat eenieder een vaccinatiebewijs of testbewijs kan laten zien.

g.
Groen. Rikki van Bohemen verzorgt samen met 3 andere vrijwilligers onze
eigen moestuin. De producten worden weer gebruikt voor de buurthuiskamer+
Momenteel is er overigens een vacature voor het coördinatorschap van de werkgroep
Groen.
Aandacht wordt gevraagd voor de GFT-bakken bij D.O.B. Er zal gezocht worden naar
een voor eenieder passende oplossing. Kees van Stokkum wil hierbij ook wel een rol
spelen.
8. Rondvraag. Desgevraagd meldt Corrie de Mooy, dat nieuws vanuit Dava naar Ela
Moen en het Trefpunt gaat.
9. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur de
vergadering.

Meteen na afloop van de AV geven Ko van der Ham en Kees van der Hoek een
overzicht van de stand van zaken met betrekking tot respectievelijk “het Huis van
Achterveld “en de “Beweegtuin”. Ko meldt dat het marktonderzoek is afgerond en nu
voor 32 mensen in 23 huishoudens samen met hen een verder onderzoek nodig is. Hij
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vertelt, dat het een samen wonen betreft van jongeren al dan niet met een rugzakje en
ouderen.
Ko benadrukt dat met name bij het zoeken van een geschikte locatie de vereiste
medewerking van gemeente en WSL er toe leidt, dat de realisatie wellicht 5 jaar gaat
duren.
Kees geeft aan dat de Beweegtuin in de fase zit dat gezocht wordt naar geschikte
plekken voor een beweegtuin. De locatie Groot Agteveld is daarbij zeker een
mogelijkheid. Om dat te realiseren is allereerst overleg nodig met de omwonenden in
brede zin. Een binnenkort te vormen werkgroepje zal zich hiermee bezighouden.
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