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Notulen
Dorpsraad Stompetoren

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren
woensdag 2 maart in de Stompehoeve 19.30 - 22.00 uur

Hieronder treft u de notulen van de jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren. Namens het bestuur
waren hierbij aanwezig: Sylvester Liefting (voorzitter), Mieke Verhagen (bestuurslid), Sander Tolk
(secretaris) en de nieuwe bestuursleden Michèle Boogaard en Chris Maas.

Er zijn 25 aanwezige leden geteld, inclusief het Bestuur. Voor het 2e deel van de avond schuift alvast een
aantal (aspirant) raadsleden aan. In totaal komen namens 10 partijen 14 afgevaardigden voor het politiek
café.

Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 2 maart 2022

1. Opening, huishoudelijke mededelingen
- Klokslag 19.30 uur opent Sylvester de vergadering
- iets eerder dan normaal vanwege het politieke café in het 2e deel van de avond
- Mark Bleijendaal (penningmeester) is ziek en kan er helaas niet bij zijn
- eerste rondje koffie en thee bij ontvangst is van ons. De rest zal voor eigen rekening zijn

8. Bestuur 2022
- In september heeft Mieke aangegeven te gaan stoppen met Dorpsraad zodra het dorpsplein is
gerealiseerd. Dat moment is nu echt gekomen. Toen een oproep gedaan aan geïnteresseerden om
zich te melden voor een rol in het bestuur. Op die oproep hebben wij 2 reacties gehad: van Chris
Maas en Michèle Boogaard. Zij maken sindsdien onderdeel uit van het bestuur. Zij stellen zich kort
voor. Vanuit de zaal zijn er geen bezwaren. Vraag vanuit de zaal of Mieke echt gaat stoppen? Ja,
Mieke stopt echt na de opening van het plein. Daarna zullen wij op gepaste wijze afscheid nemen
van haar.

Vanwege privéomstandigheden moet Sylvester helaas de vergadering verlaten. Sander neemt het
woord over. Michèle zal meeschrijven.

2. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering
- Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen jaarvergadering 27 september 2021
Een vraag vanuit de zaal waar de notulen staan. Deze zouden op de site moeten staan. Wij zullen
dit nagaan. Verder alles goedgekeurd en er zijn geen vragen.

4. Financieel Jaarverslag 2021 van de penningmeester
Sander licht bij afwezigheid van Mark het resultaat en de balans toe.
- In 2021 hadden we een positief resultaat van €181. Vooral door gestegen inkomsten uit
ledenbijdragen en gedaalde bankkosten door overstap naar de Rabobank. Door het positieve
resultaat is het eigen vermogen gestegen van €401 naar €582.
- Voor de beweegtuin staat er nog een reservering van €139. Dit blijft gereserveerd voor de
beweegtuin totdat er een bestemming voor is gevonden
- De buitenspeeldag is 2 jaar niet georganiseerd vanwege Corona. Wij zijn nu bezig om deze
activiteit over te dragen aan de Feestvereniging. Zodra zij dit gaan organiseren zullen wij het
gereserveerde bedrag van €188 aan hun uitkeren
- De kas is gecontroleerd door de kascommissie.
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5. Verslag 2021 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur
- De kascontrole is uitgevoerd door Henk van de Streek en Benjamin Hollenberg. Henk van de
Streek kan vanavond helaas niet aanwezig zijn. Bij de controle hadden Henk en Benjamin een
aantal vragen  en die zijn allen beantwoord en alles is goedgekeurd. Benjamin geeft nog een korte
uitleg over de vragen die zij hebben gesteld en de antwoorden die ze hebben gehad. De verklaring
van de kascommissie wordt door Benjamin ter plekke ondertekend, waarmee decharge wordt
verleend aan het bestuur.

6. Kascommissie 2022
Benjamin Hollenberg wilt het nog wel een jaar doen en Gerard Fokke meldt zich hiervoor ook aan

7. Begroting 2022
- Sander stelt voor de contributie te handhaven op het minimum van €3. Natuurlijk zijn grotere
bijdragen welkom.
- Voor 2022 verwachten we een lichte stijging uit de jaarbijdrage van de leden
- We hebben besloten onze bestuursvergadering te houden in de Hoeksteen. Hierdoor zullen
bestuurskosten gaan stijgen en om dat op te vangen zal bij Alkmaar bewonersorganisatiesubsidie
worden gevraagd
- Voor de algemene kosten is 100 begroot voor onvoorziene kosten ivm opening van het plein en
welke niet gedekt worden door subsidie
- Voor de overige kosten hebben we een geschatte indexering van 10% toegepast
- al met al verwachten we voor 2022 een positief resultaat van €45.

8. Activiteiten 2021/2022
1. Bewonersinitiatief skatepark
Vorige jaarvergadering hebben Evy en Aniek hun idee voor een skatepark gepitched voor de
burgemeester. Zij zijn ondertussen in gesprek met gemeente onder begeleiding van een aantal
volwassenen. Dit loopt en zal deels van de ARHI gelden gefinancierd worden, net als de
beweegtuin.
2. Verkeersveiligheid
Dit punt kwam bij de laatste jaarvergadering ook aan de orde en is opgepakt. Samen met
gemeente en een aantal inwoners wordt hier naar gekeken. Dit gaat wel iets langer duren ivm zeer
beperkt budget.
3. Regiegroep
Elke wijk in Alkmaar heeft een bepaald budget voor bewonersinitiatieven. Voor goede ideeën kan
subsidie aangevraagd worden.
4. Slootenfonds
Elk jaar worden de Slootenfonds-onderscheidingen weer uitgereikt aan een vrijwilliger uit elk dorp
en aan een vereniging uit de voormalige gemeente Schermer. Dit  vindt normaliter plaats in café De
Vriendschap in Driehuizen, waar Klaas en Geertje Slooten vroeger het kasteleinsechtpaar waren.
Hun nalatenschap vormde de basis voor o.a. het Slootenfonds. In 2020 vanwege de
Coronapandemie helaas geen uitreiking geweest, maar in 2021 wel (alleen niet via een
gebruikelijke feestelijke avond) en dit jaar is Dirk Kaaij in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange
vrijwillige inzet op diverse vlakken. Wij roepen u op om mensen die zich al lange(re) tijd
belangeloos inzetten voor het dorp te nomineren. Ook kan een vereniging worden genomineerd.
5. Dorpshuis de Hoeksteen
Wij maken ondertussen gebruik van de vergadermogelijkheid in het dorpshuis en we roepen
andere verenigingen op dit ook te gaan doen.
6. Dorpsplein
De opening is een paar keer uitgesteld, maar nu staat deze echt gepland op 8 april aanstaande.
Hiervoor is de burgemeester uitgenodigd, maar desnoods openen we het plein zonder haar. De
dorpsraad is bezig met de organisatie van een feestelijk weekend, samen met Gerard Houtkooper,
Jan Nat, De Stompehoeve, De Deka en de Feestvereniging. Binnenkort zal er huis-aan-huis een
flyer gedeeld worden van de feestvereniging met daarin het programma.
7. N243
Boskalis is begonnen. Boskalis heeft een app geopend waarin goede, actuele
informatievoorziening plaatsvindt over het hele project.
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Vanuit de zaal een vraag over de beweegtuin. Enig idee wat er gedaan kan worden aan de vernielingen van
de beweegtuin? De ring zou weg zijn als gevolg van breukschade. Het touw is een ander verhaal en dat lijkt
opzet. Elkaar aanspreken wanneer je e.e.a. vernield ziet worden, maar dat gebeurt doorgaans wanneer er
niemand kijkt. Wellicht een oproep plaatsen om met elkaar zuinig te zijn op onze mooie nieuwe spullen.

Nog een vraag uit de zaal wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de beweegtuin? Dit ligt bij
gemeente Alkmaar. Communicatie hierover via de initiatiefnemers. Hiervoor is ook een Facebook-groep
geopend ‘Stompetoren in beweging’. Voor nu is er contact opgenomen met de leverancier.

Nog een vraag uit de zaal: met mist een bankje bij de beweegtuin. Iemand geeft aan dat deze toevallig
vanmiddag is geplaatst.

Nog een vraag uit de zaal: waar komt de kermis dit jaar? Is hier bij de opzet van het plein rekening mee
gehouden? Jan Nat geeft aan vorig jaar hier naar gevraagd te hebben. Het lichtplan zoals het er was is
anders uitgevoerd. Jan Nat heeft de tekening aangeleverd hoe het zou kunnen zodat de kermis ook op het
plein kan. Binnenkort wordt er naar gekeken hoe de kermis gerealiseerd kan worden. Kortom, er gebeurt
erg veel anders dan dat het plan oorspronkelijk aangaf.

Gemeente heeft toegezegd dat het plein 8 april helemaal klaar is incl de bloembakken.

Sander sluit deel 1 van de vergadering

Na een korte pauze vangt het politiek café aan.

Rond 21.30 uur wordt het politiek café gesloten en wordt er onder het genot van een drankje nog
wat nagepraat.


