
  
  
Notulen Algemene Ledenvergadering OW, d.d. 8 juni 2022 in Brandweergarage ‘s Graveland, te Kortenhoef.  
 
Aanwezig: Dik van Enk (voorzitter)                Ramona Poort   Afwezig: Laura Pijl     
    Hans van der Laan  Maarten Steinkamp   Karin Steenvoorden 
     Peter Landwaart         Rosemarijn de Vink 
     
Notulist:    Ellis van Doorn  

    1&2 Opening  
Dik van Enk opent de vergadering om 19.45 uur, heet iedereen welkom bij Brandweer ‘s Graveland en geeft verloop van 
de avond weer. 
 

3. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  

4. Verslag ALV 26-10-21 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

5. Bestuursverslag 
Verslag wordt kort besproken en goedgekeurd. 
 

6. Jaarrekening 2021 
In afwezigheid van Laura Pijl licht Peter Landwaart een aantal punten toe, zoals bijvoorbeeld de post debiteuren, 
besteding eigen vermogen en het uiteindelijke resultaat. Door nieuwe leden is er een stijgende lijn in inkomsten, 
alsmede de bijdrage van de gemeente tbv LPG draag hieraan bij. Ook de uitgaven, aan oa evenementen, worden 
toegelicht. Hetgeen, door Corona, in 2021 niet is uitgegeven is doorgeschoven naar 2022. 
 

7. Verslag kas controle commissie 
Het  verslag van de kascommissie wordt door Erik van Buul toegelicht. Er is extra aandacht voor openstaande 
contributies en de bestemming van het eigen vermogen. Dik van Enk stipt gedane en toekomstige uitgaven aan. 
Aangevuld met enkele punten van advies is de controle goed verlopen en eea bleek in orde. 
 
Op de vraag van de voorzitter naar een opvolger van Erik van Buul voor de kascontrole volgt er een aanmelding van Lex 
Bakker.  
 
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik het vertrek van Laura Pijl, de penningmeester, aan te kondigen. Er 
wordt naar een vervanger gezocht.  
 

8. Actuele ontwikkelingen 
-Een nagenoeg nieuw college heeft thans zitting in de gemeente, hetgeen betekent dat een aantal zaken opnieuw 
opgestart moet worden. Pas wanneer de installatie heeft plaatsgevonden zal duidelijk worden wie contactpersoon 
wordt voor Ondernemend Wijdemeren.  
-De Economische Agenda is afgehandeld en hiervoor wordt een commissie gevormd.  
-Het eerstvolgende evenement, Haringhappen, vindt plaats op 22 juni as en de voorzitter spreekt de hoop uit hier veel 
leden te kunnen begroeten. 
-Aangaande meer naamsbekendheid voor het Loosdrechts Plassengebied benoemt Hans van der Laan het 
hiernavolgende: de reclamespot, welke 1,2 miljoen keer is afgespeeld; met de gemeente wordt overlegd waar de 
gemaakte banieren, vlaggen en welkomstborden geplaatst zullen worden; content en social media wordt voortdurend 
up to date gehouden. Alle targets zijn behaald, de verwachte aanlooptijd ten aanzien van merkbaarheid voor 
ondernemers is tenminste 3 jaar.  Nico Kooij oppert enkele suggesties voor toeristen en bewoners in combinatie met 
social media, zoals bijvoorbeeld het plaatsen én delen van de mooiste foto. Men wordt van harte uitgenodigd om hier 
in een kleiner gezelschap over te brainstormen. Alle ideeën zijn welkom en kunnen worden gemaild.  
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen cq opmerkingen voor de rondvraag. 
 

10. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid. 
 
Maarten Steinkamp kondigt, na een korte inleiding, Johan Landwaart aan. Deze laatste geeft uitleg over 
werkzaamheden (vrijwillige) Brandweer en vertelt oa over voordelen ten aanzien van ondernemers om werknemers te 
stimuleren zich aan te melden.  Aansluitend worden aanwezigen uitgenodigd een demonstratie van de brandweer bij 
te wonen, waarna de avond wordt afgesloten met een drankje voor alle aanwezigen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  

  
      
  
  


