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Notulen Algemene 
Ledenvergadering Dorpsraad Loenen aan de Vecht dd. 16 juni 2021 
 
Van het bestuur zijn aanwezig: Carlijn Jansen (voorzitter), Domien Reinders 
(penningmeester), Yvonne Uithol (algemeen bestuurslid), Anton Klunder (aspirant-
bestuurslid) en Lynn Goossens (aspirant bestuurslid, die nu 2 vergaderingen heeft 
meegedraaid).  
 
Machtigingen zijn verstrekt aan Yvonne en stemverklaringen zijn uitgebracht door:  
Pieter Sluijs, familie van Santvoort, E. van den Berge, T. J. Wageningen-Koopman, Jaap 
Uithol, N.P.A. Bos, M. Sluijs van Dijk, Peter van Dongen, Nelie en Ton van Tol 
 
(10 personen) 

 
Welkom bij de alv van de dorpsraad Loenen aan de Vecht 

1. Hierbij opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom in deze wederom 
bijzondere ALV via Zoom.  
Zij geeft aan dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben, de corona pandemie heeft 
wereldwijd veel slachtoffers gemaakt. De regels van anderhalve meter, voorgeschreven 
groepsgroottes, maar ook de lockdown en de avondklok begin dit jaar hebben veel 
impact  gehad op ons leven. Voor sommigen fijn, voor anderen een basis voor 
eenzaamheid. Gelukkig gaan de besmettingen naar beneden, is het grootste gedeelte 
van Nederland al gevaccineerd of uitgenodigd voor een vaccinatie. Toch durfden we het 
nog niet aan om elkaar fysiek te zien en bijeen te komen. Omdat een algemene 
vergadering vóór 1 juli statutair is voorgeschreven is ervoor gekozen voor een bijzondere 
aanpak. Deze is als volgt: 
a. De leden hebben van het bestuur op 25 mei de stukken voor de ALV ontvangen. 
b. In de agenda is aangeven welke te nemen besluiten aan de leden zijn voorgelegd. 
c. De leden zijn in de gelegenheid gesteld vragen of suggesties over of naar aanleiding 

van de toegezonden stukken (waaronder het financieel jaarverslag 2020 en 
begroting 2021 met toelichting en het jaarverslag) kenbaar te maken aan Yvonne 
Uithol (algemeen bestuurslid) of Domien Reinders (penningmeester). Dit kon zowel 
via de e-mail als schriftelijk. Het bestuur heeft hierop gereageerd. De samenvatting 
van de ontvangen vragen en suggesties en de reacties van het bestuur zijn via de e-
mail dan wel op papier aan de leden toegezonden. Ook bespreekt het bestuur deze 
opmerkingen en vragen.  

d. Alle leden konden bij volmacht hun stem uitbrengen. Daarvoor dienden zij vóór 9 
juni een volmacht te geven aan Yvonne Uithol (algemeen bestuurslid) om namens 
hen hun stem uit te brengen. De leden hebben hiervoor een volmacht-formulier 
ontvangen waarop zij hun stem konden uitbrengen. De 9 leden die een volmacht 
hebben gegeven en hun stem hebben uitgebracht via het formulier, staan in dit 
verslag vermeld.  



2 
 

e. Vragen en suggesties die van tevoren zijn ingediend en de door de ALV genomen 
besluiten worden tijdens deze vergadering via Zoom met de leden gecommuniceerd.  

Door deze procedure denken we in deze tijd zo goed als mogelijk recht te doen aan de 
bedoeling van de algemene ledenvergadering in een tijd waarin we nog niet volledig 
gevaccineerd zijn. Door de leden is hiertegen geen bezwaar aangetekend. 

De voorzitter concludeert dat de algemene vergadering de agenda van deze algemene 
ledenvergadering vaststelt. 

 
2. Bestuurs-mededelingen en ingekomen stukken. 

a. Afgegeven volmachten door leden van de dorpsraad. 
De voorzitter constateert dat Yvonne Uithol (algemeen bestuurslid) door 9 leden is 
gemachtigd om hun stem uit te brengen en zij dankt hun hartelijk voor het in haar 
gestelde vertrouwen. 

b. Vorig jaar tijdens de ALV heeft de voorzitter een vraag gesteld aan de leden mbt het 
lidmaatschap van de dorpsraad. 

We hebben toen 9 reacties ontvangen van leden waarbij door een aantal werd 
aangegeven dat er belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan: ondernemers die 
niet in het dorp wonen, maar wel lid zijn van de dorpsraad en dan stemrecht hebben. 
We hebben hierop nog geen definitief antwoord, we zien een soort donateurschap 
zitten, waarbij anderen wel lid kunnen worden, maar geen stemrecht hebben. We 
willen hierover met een notaris in gesprek om dit goed te kunnen onderbouwen.  
Dit geldt ook voor de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers die vanaf 1 juli 
2021 dit jaar ingaat, dit houdt in dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn. 
Dit moeten we goed regelen. Het moment dat dit een beslissing vraagt, komen we 
terug met een ingelaste ALV.  
 

c. E-mail van ons lid Co van der Meer over fietsen alle jaren (Co van der Meer) 
De heer Van der Meer vraagt behandeling en steun voor het project FIETSEN ALLE JAREN. 
Het is een soort tuktuk waar mensen die kwetsbaar zijn en minder mobiel, toch actief 
kunnen deelnemen aan de samenleving en daarmee onderdeel blijven van de lokale 
gemeenschap. De heer Van der Meer ontvangt hierbij onze steun en als u verder nog iets 
van ons verlangd, dan horen wij dit graag. De voorzitter roept leden die dat leuk vinden op 
om zich evt te melden bij de dorpsraad, zodat wij uw inzet kunnen melden aan de heer Van 
der Meer.  

d. Email van ons lid Thea Timmers van de fietsersbond (Thea Timmers) 
Zij wil graag vanuit de Fietsersbond de leden peilen voor een fietspad tussen de 
Bloklaan en de Oostkanaaldijk. Afgesproken is dat wij als bestuur onze leden hierbij 
breed willen peilen.  

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2020. 

M.b.t. de notulen is een opmerking gemaakt door Pieter Sluijs. De telling van de 
personen die hun machtigingsformulieren hebben ingevuld is 39. In het verslag staat 2 x 
38, we hebben het verslag erop nagelezen en het klopt, dit passen we aan.  
Via de machtigingsformulieren hebben de leden zich unaniem uitgesproken voor 
vaststelling van de notulen.  
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De voorzitter constateert dat de notulen van de algemene vergadering 2020 zijn 
vastgesteld met de aanpassing van Pieter Sluijs. 
 

4. Jaarverslag 2019 opgesteld door Yvonne Uithol (algemeen bestuurslid bij gebrek aan 
secretaris). 
Het jaarverslag, opgesteld door de secretaris is ter kennisgeving aan de leden 
toegezonden. Er 1 opmerking naar aanleiding van dit jaarverslag ontvangen.  
Marijke Boot van Welzijn Stichtse Vecht heeft aangegeven te willen nuanceren dat de 
Schaaktafels zijn mogelijk gemaakt door twee fanatieke schakers uit Loenen die zich 
ingezet hebben namens het schaakgenootschap Vecht en Ommelanden en schaakgroep 
van de Graaf Floris school. Samen met de buurtsportcoach van Welzijn Stichtse Vecht zijn 
deze tafels aangevraagd via het leefbaarheidsbudget. 
 
Dit wordt veranderd in het jaarverslag. 
 

5. Financieel verslag (balans, en de staat van baten en lasten met toelichting) 2020 en 
begroting 2021 met toelichting van de penningmeester. 
Het financieel verslag, opgesteld door de penningmeester is ter kennisgeving aan de 
leden toegezonden. Er zijn geen vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit verslag 
ontvangen. 
 
Verslag kascommissie n.a.v. het onderzoek naar de balans en de staat van baten en 
lasten 2020.  
N.a.v. het verslag van de kascommissie, dat de leden ook is toegezonden, zijn geen 
vragen of opmerkingen ontvangen.  
 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor het uitgevoerde onderzoek en de 
rapportage. Beide leden hebben aangegeven de kascommissie voor volgend jaar (20201) 
ook voor hun rekening te willen nemen, De via Zoom aanwezige leden hebben geen 
aanvullende vragen of opmerkingen. 
Pieter Sluijs merkte op dat een kascommissielid niet langer dan 2 jaar in de kascommissie 
zitting kan hebben. We hebben de statuten er op nagelezen en er staat geen beperking 
in hiertoe. Graag nodigen we Pieter Sluijs uit om volgend jaar de kascommissie voor zijn 
rekening te nemen.  
 
Besluiten: 
De voorzitter constateert dat de algemene vergadering van 16 juni 2021 het besluit 
neemt het verslag van de kascommissie te aanvaarden. 
De voorzitter constateert dat de algemene vergadering besluit de jaarstukken 2020 (met 
de nuancering van Marijke Boot) vast te stellen. 
 
Voor we doorgaan naar het volgende besluit heeft Pieter Sluijs opgemerkt meer 
terugkoppeling te willen krijgen van de inhoudelijke contact met gemeente/ cq 
wethouders tav ledeninformatie. Hij verzoekt het bestuur de gemeente meer aan te 
sporen tot handelen inzake uitstaande beleidspunten en onderhoud  openbaar groen 
etc.  
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De voorzitter bedankt Pieter Sluijs voor zijn verzoek. Onze informatievoorziening was 
afgelopen jaar niet heel regelmatig, maar in de nieuwsbrieven wel vrij volledig. Mocht er 
verdieping nodig zijn, kan er altijd contact opgenomen worden met het bestuur. Het 
bestuur bespreekt bijna elke keer met de wethouder de stand van zaken rondom de 
agenda van Loenen. Bespreken en aangeven is meer onze insteek. De voorzitter gaat 
ervan uit op deze manier de leden van voldoende van informatie te voorzien.  
 
De voorzitter constateert dat de algemene vergadering besluit decharge te verlenen aan 
de bestuurders voor het door hen in 2020 gevoerde beleid, voor zover dit beleid blijkt uit 
de jaarstukken of anderszins aan de algemene ledenvergadering bekend is gemaakt. 
De voorzitter constateert dat de algemene vergadering besluit tot het benoemen van de 
volgende personen in de kascommissie 2021: Co van der Meer (voor de derde keer) en Jan 
Mulder (voor de tweede keer). 
De voorzitter constateert dat de algemene vergadering heeft kennisgenomen van de 
begroting 2021 en deze goedkeurt. 
 

6. Bestuurssamenstelling.  
Het bestuur is tot en met 16 juni 2021 als volgt samengesteld. Carlijn Jansen (voorzitter), 
Domien Reinders (penningmeester), Yvonne Uithol  (algemeen bestuurslid) en Anton 
Klunder heeft als aspirant-bestuurslid meegewerkt aan het bestuurlijk werk. 
Tijdens de ALV treedt er 1 bestuurslid volgens rooster af en heeft de voorzitter zich 
herbenoembaar gesteld. Voor benoeming in het bestuur heeft zich beschikbaar gesteld: 
Anton Klunder als algemeen bestuurslid.  
Domien Reinders blijft per 16 juni 2021 penningmeester en Yvonne Uithol algemeen 
bestuurslid. We hebben een kandidaats bestuurslid die nu 2 keer is aangesloten bij de 
bestuursvergadering om ons te helpen met het bestuurlijk werk. Zij zal ook secretariële 
werkzaamheden op zich nemen. 
 
Besluiten: 
De algemene vergadering besluit tot (her)benoeming van de volgende personen als lid 
van het bestuur van de dorpsraad: Anton Klunder en Carlijn Jansen. 
 
Voor komend jaar (2021) hebben we naast de agenda voor Loenen (inhoudelijke 
beleidsuitgangspunten), de identiteitskenmerken (straks toegelicht door lid Maaike van 
Leeuwen) ook gekeken naar de organisatie en communicatie hiervan om zichtbaarder te 
zijn voor Loenen als geheel. Anton geeft hierop een korte presentatie en toelichting.  
 
De voorzitter bedankt Anton voor de toelichting en de ingezette professionaliseringsslag. 
 

7. Eind 2019 hebben we in werkgroepen de agenda van Loenen concreter gemaakt. Hierbij 
kwam naar voren dat wat we ook nog missen identiteitskenmerken zijn. Wat maakt 
Loenen Loenen en wat kenmerkt haar inwoners. In een werkgroep hebben we hier over 
meegedacht en zijn met een aantal identiteitskenmerken gekomen. Maaike heeft dit in 
een presentatie gezet.  
De identiteitskenmerken zijn onveranderlijk voor de lange termijn en een kapstok voor 
activiteiten en beleid. De uitgangspunten in de agenda zijn gericht op beleid voor een 
aantal jaar.  
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De voorzitter bedankt Maaike voor haar inspanningen en presentatie. Het bestuur zal dit 
op een mooie en andere manier verder bekendmaken en verspreiden. De bedoeling is een 
fotowedstrijd, waar de fotoclub van Loenen haar toezegging al heeft gedaan. Is hier 
iemand die zich alvast voor zou willen aanmelden? 
 
Fete de France is een activiteit die hier prima bij aansluit. We verwachten dit evenement 
weer in te kunnen zetten eind september (26 sept a.s.). De voorzitter nodigt de leden uit 
voor Fete de France.  
 

8. Rondvraag en sluiting. 
 


