
 
 

 
 
Notulen jaarvergadering d.d. 08-01-2014 
 

Aanwezig: Hans Boot (vz), Charles van der Mark, Bert Nieboer, Rinus Raatsie, Lammert 
de Vries, Willem Kroon 
Afmeldingen van: Henk Kapitein, Ingrid Buis, Gijs van der Poel, Jan Spruijt. 
 

1. Opening en welkom  
Hans opent de jaarvergadering.  Er is gebak en na afloop een gezellige afsluiting. 
 

2. Vaststellen agenda 
De voorliggende agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Notulen d.d. 20-11-2013 
Aan de notulen moet Lammert de Vries als aanwezige worden toegevoegd. 
Bij het overzicht van overleggen wordt de datum 27-08-2014 verplaatst naar 03-
09-2014. 
 

4. Penningmeester: financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014 
De penningmeester meldt per 01-01-2014 een batig saldo van € 516,= 
De Fietsersbond Utrecht noemt ons declaratienummer niet in het kwartaaloverzicht 
van de financiën. 
Kleine bedragen kunnen voortaan ook tijdens de vergadering worden betaald uit de 
kleine kas gebruiken. Dit vooraf melden bij de penningmeester. 
De penningmeester verzoekt een ieder die een declaratie indient, de ontvangst van 
de declaratie te melden om het betreffende boekstuk af te kunnen sluiten.  

 

5. Secretaris: jaarverslag 2013 
In 2013 zijn er veel activiteiten ontplooid. Gesprekken met de gemeenten worden op 
een structurele wijze ingevuld. Positief zijn ook de fietslessen en cursussen. De 
samenwerking met ander belangengroepen wordt gewaardeerd. 

 

6. Beheerders Meldpunt: mondeling verslag 
Er zijn met het meldpunt knelpunten die om een oplossing vragen: 
- kleine problemen als stoeptegels, takken op de weg, ribbels horen hier niet thuis, 

maar zouden via meld en herstel moeten lopen; 
- waar wordt de melding gedaan en de samenloop met andere meldpunten; 

(Verbeter uw buurt) en de gemeente heeft zelf ook een meld en herstel 
meldpunt; 

- terugmelding naar melder van de ontvangst (behandelaar) en de gereeed  
melding; 

- zelf schouwen van de melding en rapporteren naar wegbeheerder; 
- kinderziekten en eenduidigheid van handelen (nog te persoonsafhankelijk); 
- we hebben zelf ook onze kanalen van communicatie met wegbeheerder. 

Van Rennesstraat 6 
1741 HD Schagen 
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Volgende vergadering op 16-02-2014 
om 19:30 uur Noord 101 



Charles en Henk gaan er mee door en over 3 maanden evalueren we hoe een en 
ander loopt. 

 

7. Bestuursverkiezing en verdeling taken 
Bestuur 
Rinus stopt als bestuurslid. We bedanken hem voor het bijhouden van de financiën 
van de afdeling. Hij krijgt van de voorzitter het boek “De canon van Schagen”. 
Charles neemt het over. Het huidige bestuur blijft aan, waarbij Henk heeft 
aangegeven als achtervang te kunnen dienen. 
Overige vaste taken: 
Webmaster: Charles van der Mark 
Redactie Nieuwe Banden: Charles van der Mark 
Overleg gemeente Schagen: Hans Boot, Henk Kapitein en Charles van der Mark 
Verkeersoverleg Hollands Kroon: Henk Kapitein en Bert Nieboer 
Contactpersonen diverse dorpskernen: dit blijft een wensdroom 
Beheer Meldpunt: Charles van der Mark en Henk Kapitein 
Vertegenwoordiging in ROCOV-NHN: Charles van der Mark 
Fietsdocent: Charles van der Mark en Bert Nieboer gaat de opleiding volgen. 
Het zou handig en beter voor de continuïteit zijn, als iemand naast Charles gaat 
werken als webmaster en redacteur van Nieuwe Banden. 
 

8. Overleggen (de verslagen en agenda’s worden standaard op Skydrive geplaatst) 
8.1. Hollands kroon 

Interne discussie over de taakopvatting in dit overleg. De frequentie wordt 
minder dan afgelopen jaar. 

8.2. Schagen 
Donderdag 16-01-2014 eerste locatiebezoek met verkeersambtenaren. We 
beperken ons tott de eerder ingebrachte locaties. 
Op woensdag 15-01-2014 extra overleg om 19.30 Noord 101 over de plannen 
van Makado door Hans, Bert, Lammert en Charles. Stukken circuleren. 

8.3. Provincie 
Op 12-12-2013 hebben wij een zienswijze ingediend op het reconstructieplan 
voor de N241. Op het moment van samenstellen van deze agenda hadden wij 
nog geen reactie ontvangen. De zienswijze staat ook op Skydrive 

 

9. Rondvraag en sluiting 
Willem geeft aan dat de links naar onze regionale website van de afdeling  
vanuit de landelijke website van de Fietsersbond niet gemakkelijk te vinden zijn. 
Charles gaat dit onderzoeken. 

 
Willem Kroon, 
Schagen, 14-01-2014 


