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N O T U L E N 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 18 april 2018 in buurthuis ‘de Link’ 
 

Aanwezig bestuur : Roel Appers, Karin Plukker, Danielle Souverein 
Leden : Aad Kuilboer, Pieter Los, J.G. Bos, W. Beerse, E.M. Polak, Wilma Boele,  
  Dirk Appelman, Jan Alders, Wim Oskam, Jan Bram Risseeuw, Roland Soumokil,  
  Bob Meijer, Aafke Meijer, Jaap Groenveld, Bram Groot, Eugène Pfaff,  
  Cita Berkhout, Wouter Hogewoning, Arnoud Wilken  
Afbericht : Kees Tolk, Frank en Anita Vos, Danny Souverein 
    
1. Opening.  
 De voorzitter opent om 20.00 u. de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Van de voorzitter 

Als eerste is er stilgestaan bij het overlijden van Henk Boele, we hebben een moment van stilte 
ingelast om hem te herdenken. 

 
 In mei 2017 was het wijkfeest, hiervoor was veel animo, het was een succes. 
 
3. Mededelingen 
 Wilma Boele merkt op dat Roel voor 1 jaar interim voorzitter was en het jaar alweer verstreken is. 

Roel geeft aan graag nog een jaar door te gaan, mocht er nog geen animo zijn voor een nieuwe 
voorzitter. 

 
4. Notulen jaarvergadering 2017 
 De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 
 
5. Van het bestuur 
 Roel Appers geeft aan nog een jaar door te gaan als interim voorzitter en heet de nieuwe vrijwilligers 

welkom:  
 -Danielle Souverein is de nieuwe secretaris. 
 -Eugene Pfaff gaat onze website bijhouden. 
 -Arnoud Wilken is nieuwe vrijwilliger voor de leenschuur/werkgroep. 
 
6. Verslag secretariaat 
 Het bestuur heeft vergaderd op 06/03 en 25/09.  

Op 5 april werd de algemene ledenvergadering gehouden. Op de algemene ledenvergadering waren 
totaal 18 leden aanwezig, inclusief het bestuur. 

 Danielle stelt zich voor als nieuwe secretaris. 
 Er was misschien sprake dat we een gegadigde hadden voor het voorzitterschap, maar dat is niet 

doorgegaan. Roel blijft voorlopig interim voorzitter. 
 De website wordt nu onderhouden/bijgehouden door Eugène Pfaff. 
 De ledenlijst is nagelopen en op orde. Adressen van niet leden zijn achterhaald, deze hebben een 

flyer ontvangen met info over Molenbelang, dit heeft een aantal nieuwe leden opgebracht. 
 Wijkfeest was geslaagd. 
  
 
 
 



 
  

Ingeschreven K.v.K. Alkmaar nr. 40635574  Bankrelatie: Rabobank Alkmaar, IBAN NL11RABO0326940200 

 
 

Heerhugowaardse Vereniging van Huiseigenaren 

                 molenbelang.nl            molenbelang@hotmail.com  

Secretariaat:  Poldermolen 40, 1703 PZ  Heerhugowaard    072 5348902 

 
 
7. Verslag Penningmeester 
 2017 was een feestelijk jaar (heropening vernieuwde wijk) en een jaar van afscheid (stilgestaan bij 

overlijden van Henk) 
 Er waren in 2017 meer uitgaves, door het wijkfeest en door meer aanschaf van gereedschap. 
 Kascommissie (Wilma Boele & Bram Groot) heeft boeken gecontroleerd. 
 
 Karin geeft aan na dit jaar te willen stoppen als penningmeester.  En heeft een oproep gedaan of er 

misschien iemand is, die deze vrijwilligersfunctie van haar wil overnemen. 
 
8. Verslag kascontrole, verkiezing kascommissie 
 Bij monde van Wilma Boele is de boekhouding in orde bevonden. 
 Bram Groot is aftredend, de nieuwe kascommissie is: Wilma Boele en Jan Alders, reserve Piet Los. 
 
9. Werkgroep gereedschap en woningonderhoud / -verbetering 
 Dirk heeft een vraag m.b.t. uitlenen: 
 Bij het uitlenen van een boormachine, is dat inclusief de boren?  / Bij een zaagmachine, is dat 

inclusief zaagblad? In principe is het uitlenen inclusief de boor en zaagblad.  
 Omdat zaagbladen kostbaar zijn, is het goed om te vragen aan de lener, of het voor een grote klus is. 

Zodat er overlegd kan worden of het zaagblad zelf aangeschaft moet worden of  meegegeven wordt. 
 

10. Wijkaangelenheden 
 Verschillende leden hebben klachten over de Gemeentewagens die door de wijk rijden. 

(Takkenversnipperaar, vuilniswagens) Ze rijden veel stuk in de wijk, ook wordt er gereden over net 
ingezaaid gras. De wagens zijn eigenlijk veel te groot. 

 In de buurt van de Torenmolen is er ook veel wateroverlast als het regent. 
    Roel geeft aan dat er brief opgesteld gaat worden namens bestuur Molenbelang naar Gemeente. 
 
11. Zonnepanelen project  
 Wouter Hogewoning heeft het zonnepanelen project opgezet. 
 Er zijn een 25-tal mensen naar de bijeenkomst gekomen. 
 5 mensen doen mee aan het project hopelijk komen er nog meer bij, wie interesse heeft kan zich nog 

aanmelden.  
 Een van de leden vraagt zich af of er ook collectief gekeken kan worden naar 

warmtepompinstallaties. Met oog op de toekomst dat huishoudens gasvrij worden gemaakt. 
 Op dit moment is dat lastig, het staat nog in de kinderschoenen. Het is heel kostbaar en er zijn nog te 

veel verschillende manieren mogelijk. 
 
12. Wat verder ter tafel komt 
 Dirk Appelman geeft aan dat hij een project wil starten voor het vernieuwen van boeidelen. 
 Eugène Pfaff denkt erover na om de website meer interactief maken.  
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13.Rondvraag 
 Wilma Boele bedankt de mensen voor alle steun die ze heeft ontvangen tijdens de ziekte van Henk 

en na zijn overlijden. 
 
 Dhr. J. Bos zou graag wat meer informatie willen hebben m.b.t. de spouwmuur. 

Hij vraagt zich af of deze is verminderd in de loop der tijd.  De woningbouw kan hier geen uitsluitsel 
over geven. Is het een idee om een meting te laten doen? 
Het bestuur gaat dit punt bespreken bij de eerstvolgende bestuursvergadering. 

 
14 .Sluiting 
 De voorzitter sluit om 21.20u de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
 Onder het genot van een drankje en een hapje wordt de avond aan de bar afgesloten. 
 

 
 

Opgemaakt 28 april 2018, Danielle Souverein 
 


