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Van de voorzitter:
Helaas moeten we de algemene ledenvergadering op 17 november afblazen, ondanks
mondneuskapjes, afstand houden en voldoende ruimte in de OBS De Ploeg. Het bestuur
achtte het nog voor de laatste persconferentie van de minister president niet verantwoord
om met een groep mensen fysiek bijeen te komen en de techniek ontbreekt ons om een
correcte Zoomvergadering in elkaar te zetten, dus we besloten de onderwerpen van de ALV
op een rij te zetten en u op papier te informeren. We hopen vurig in het voorjaar van 2021
beter nieuws te hebben. De ALV is altijd een goede gelegenheid elkaar te ontmoeten en te
spreken onder het genot van een drankje. Dat missen we heden in vele opzichten vaker, maar
het is niet anders. Betere tijden zullen vast en zeker komen en intussen doen we ons best u
zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
Hans Schotsman zou een lezing houden en geeft u nu alvast nuttige tips over rook- en
koolmonoxide melders. Bovendien: u kunt hem altijd vragen stellen!
Wijkagent Remco Wessels houdt u op de hoogte van de stand van zaken in Laren qua inbraken
etc. en heeft ook een document aangeleverd waarin hij u informeert over Whatsapp en
Bankhelpdesk fraude middels een link naar twee korte filmpjes. Ook krijgt het Politie
Keurmerk Veilig wonen aandacht. Ook hij kan u altijd adviseren bij problemen rondom
beveiliging. Tenslotte een kort verhaal over AED's en buurthulpverleners in Laren.
Hopelijk bent u weer voldoende op de hoogte en u weet het, u kunt het bestuur altijd
benaderen als er vragen zijn. Blijf gezond en houd het veilig!
Auguste Glastra, voorzitter BPV de Ploeg

Van de penningmeester:
Via deze "papieren Algemene Leden Vergadering" ontvangt u het Financieel verslag 2019
zoals dit, nog wat uitgebreider, ook is terug te vinden op onze website.
In 2019 waren 216 huisadressen lid van onze BPV waarvan 174 leden hun contributie betaald
hadden, 42 Leden ofwel ruim 19% betaalden, ondanks herhaalde verzoeken, hun contributie
niet. Uiteindelijk is besloten deze leden begin 2020 uit het ledenbestand te halen. Het
totaalbedrag aan contributie bedroeg € 1.342. Het saldo per 1 januari 2019 : € 705,09. De
uitgaven bedroegen € 1.056,21 zodat afgesloten werd met een batig saldo van € 990,88.
Kascontrolecommissie De inkomsten en uitgaven van 2019 zijn verantwoord in de
administratie en zijn door de kascontrolecommissie ( mevrouw Yvonne van Vliet en de heer
Wim van der Zwaan), gecontroleerd en akkoord bevonden. Volledigheidshalve informeert
mevrouw Van Vliet ons dat er een (theoretische) vordering per einde boekjaar is van 42 x
7,50 = € 315 op de wanbetalers.

In deze bizarre tijd van de corona pandemie kampen veel mensen met teruglopende of
nagenoeg geen inkomsten terwijl de uitgaven aan vaste lasten wel blijven doorgaan.
Bij onze Buurtpreventie vereniging is dat geheel anders zoals u in de begroting voor 2021
ziet.
Saldo per 31-12-2020
Naar verwachting zal 31 december 2020 worden afgesloten met een batig saldo van ongeveer
€ 2.000.
Door de corona pandemie en het annuleren van zowel de informatieavond in het voorjaar als
ook de Algemene Leden Vergadering in het najaar bedroegen de uitgaven geen € 1.300 zoals
begroot, maar ongeveer € 375.
Ontvangsten : 175 contributies á 7,50 euro = 1.300 euro.
Uitgaven :
De kosten voor een informatieavond 475
De kosten voor een Algemene Leden Vergadering 475
Domeinverlenging email-website 30, bankkosten 175, secretariaatskosten 95, sub-totaal 300.
Onvoorzien en diversen, stel 50, dan uitgaven totaal 1.300 euro
Het batig saldo van 31 december 2021 zou dan wederom € 2.000 euro bedragen.
Het bestuur van de Buurt Preventie Vereniging is van mening dat dit een onnodig hoog saldo
is. Zij heeft besloten om in 2021 de contributie van € 7,50 p.p. één jaar op te schorten.
In 2021 wordt dus geen contributie gevraagd.
Ton van den Berg, penningmeester BPV de Ploeg

Van de secretaris :
Een overzicht van de activiteiten in 2020 :
In 2020 hebben wij u als aangesloten lid via 3 nieuwsbrieven geïnformeerd over algemene
zaken die in de wijk speelden. Leden waarvan geen email adres bij ons bekend is, kregen de
nieuwsbrief in de brievenbus bezorgd. Daarnaast stuurden we u berichten van Wijkagent
Remco Wessels door, dit gebeurde ca. 1 maal per 6 weken.
Het vijfkoppige bestuur kwam 4 maal bij elkaar, de laatste keer vergaderden wij via Skype
omdat onze minister president drie dagen tevoren had aangekondigd dat slechts drie
bezoekers per dag waren toegestaan op een privéadres.
Door de nieuw samengestelde folder die tegelijk met het Larens Journaal huis aan huis in ons
"werkgebied" werd bezorgd, konden we 12 nieuwe leden inschrijven.
Van de totaal 180 ingeschreven leden hebben we van 7 leden ondanks herhaalde verzoeken de
contributie over 2020 niet ontvangen. Deze leden zijn per 1 november conform de statuten
uitgeschreven.
Alle nieuwsbrieven staan op de website van de BPV te lezen, evenals de notulen van de laatste
ALV, een financieel en een verhalend jaarverslag over 2019 plus de bevindingen van de
kascommissie. Op deze manier zijn we transparant (ook voor derden).
Als u nog aanvullingen of vragen heeft over de notulen van vorig jaar, horen we dit graag.

Omdat de huidige tijd geen ALV toestaat, heeft het bestuur moeten besluiten deze lange
nieuwsbrief als “Papieren Algemene Ledenvergadering” te maken. Wij betreuren het dat we
elkaar op een gezellige avond niet daadwerkelijk kunnen ontmoeten maar het is niet anders!
Met vriendelijke groet en tot ziens in de wijk of elders in Laren,
Arlet Splint, secretaris BPV de Ploeg
secretariaat@bpvdeploeg.nl

De voorzitter schreef over AED's in Laren het volgende:
AED's en buurthulpverleners,
Recent heeft het bestuur informatie verzameld over de aanwezigheid van AED's in Laren.
Een alarmeringsstraal van 500 meter is noodzakelijk voor de verspreiding van AED's en in
Laren blijken er reeds voldoende aanwezig te zijn. Altijd beschikbaar zijn 21 AED's, beperkt
beschikbaar 3. Er zijn 107 burgerhulpverleners. Volgens de deskundigen is de dekking
adequaat.
De AED-database van HartslagNu is niet openbaar, omdat er mensen zijn die de AED alleen
willen aanmelden voor het verlenen van noodhulp. Zij willen niet dat hun gegevens voor andere
(commerciële) doeleinden worden gebruikt. Daarom wordt selectief informatie over de
locatie van AED's gegeven en uitsluitend gebruikt voor inzet bij reanimatieoproepen.
In onze buurt kunt u wel openbare AED's vinden op de HartslagNu app en op
MijnHartslagNu.nl. Als u op een AED klikt ziet u de omschrijving van de AED. Wellicht slim
om eens te kijken.
De buurthulpverleners doen dat al doordat ze zijn aangemeld als zodanig en kunnen inloggen.
Zo kunnen zij bij een oproep de AED snel meenemen.
Wat betreft reanimatiecursussen: voorlopig worden deze niet georganiseerd door de EHBO
Laren, gezien de fysieke contacten die nodig zijn bij een dergelijke training. De BPV houdt
contact met de EHBO, want indien er vanuit onze vereniging een cursus geregeld kan worden
voor belangstellenden doen we dat graag! Het is nodig en nuttig dat de kennis hierover wordt
verspreid. Ook dit is een veiligheidsaspect voor onze buurt!

Een bijdrage van Hans Schotsman over brandpreventie:
Beste leden van BPV de Ploeg.
Eigenlijk zou ik op uw vergadering aanwezig zijn maar die is vanwege de bekende redenen
afgezegd, dus nu even op deze manier.
Mijn naam is Hans Schotsman en ben werkzaam bij de brandweer Gooi en Vechtstreek en ben
tevens wijkbrandweerman in Laren en Huizen.
Via Facebook (Wijkbrandweer Laren) en Twitter (@WBW_Laren) geef ik regelmatig
brandveiligheid tips. Brandveiligheid begint gelukkig bij steeds meer mensen een prioriteit
te krijgen. Het begint al met het ophangen van rookmelders, rookmelders redden levens en
dat is al meerdere keren bewezen. Als je slaapt dan slaapt je neus ook en van een brandlucht
wordt je niet wakker, wel van het gepiep van de rookmelder. De nieuwe generatie
rookmelders gaan 10 jaar mee en daar hoef je niet elk jaar de batterij van te vervangen.
De levensduur van een rookmelder is maximaal 10 jaar! Er zijn steeds meer elektrische
componenten in huis aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan de elektrische fiets, heeft u nabij de
fiets als deze aan de lader staat een rookmelder hangen? Nee nog niet? Dan snel doen want

er ontstaan steeds meer branden tijdens het opladen van de E-bike. Hetzelfde geldt voor
het laden van de GSM, gebruik alleen de bijgeleverde oplader en geen goedkope versie.
Heeft u een CO melder (Koolmonoxide) hangen? Deze gaat ook maar 5-7 jaar mee, dus kijk
eens achterop de melder wanneer deze verloopt. Iets wat u ook zelf kunt doen is een
vluchtplan maken, bespreek eens met uw huisgenoten wat u zou doen bij brand (of rook). Wie
doet wat? Waar liggen de sleutels? Waar ontmoeten we elkaar? Wie belt 112? Maak eens een
plattegrondje van uw woning en bespreek meerdere alternatieven van vluchten uit uw woning.
De komende dagen word het steeds eerder donker en ook de feestdagen staan weer voor de
deur. Dat betekend voor de brandweer helaas meer uitrukken. Brand door een omgevallen
kaars, de openhaard of houtkachel die weer schoorsteenbranden veroorzaken, ook veel
branden door kortsluiting, niet gekeurde stekkerdozen of teveel apparatuur op één
stekkerdoos etc. etc.
Kijk eens hoe u het thuis geregeld heeft, er is nog voldoende tijd om deze zaken veilig te
maken. Laat de schoorsteen door een erkende schoorsteenveger vegen, zet kaarsen in een
stevige onbrandbare houder en koop alleen CE en KEMA gekeurde elektra producten!
Het is een heel verhaal geworden, graag licht ik u in betere tijden live voor tijdens uw
jaarvergadering. Maar u mag mij ook altijd vragen stellen en als de Covid regelgeving het
weer toelaat dan kunnen we ook een afspraak maken voor een (gratis) woningcheck bij u
thuis.
Hoe kunt u mij bereiken?
Van dinsdag t/m vrijdag tijdens kantooruren op:
Mobiel: 06-13422746
Of via een persoonlijk berichtje op:
Twitter: @WBW_Laren
Facebook: Wijkbrandweer Laren
Mailen mag altijd: Wijkbrandweer-Laren@brandweergooivecht.nl
Brandweer nodig? Bij spoed 112 en bij geen spoed 0900-0904

Een bijdrage van Wijkagent Remco Wessels over inbraken, Whatsappen bankhelpdesk fraude en over het Politie Keurmerk Veilig Wonen
vindt u als PDF bestand in de bijlage.
Een update over de inbraken in de laatste twee maanden (30-8 tot en
met 26-10):
In die periode zijn er 3 inbraken gepleegd en is er 1 diefstal uit woning gepleegd zonder
inbraak. Ten opzichte van vorig jaar is het totaal aantal gepleegde zaken m.b.t. woning
criminaliteit 35. Dat zijn 4 zaken meer. Dat is ruim 10% meer. In Gooi en Vechtstreek is er
een daling te zien van ruim 21%. We lopen dus uit de pas met de rest van Gooi en
Vechtstreek. Wat wel opvallend is dat is het afgenomen aantal zaken m.b.t.
voertuigcriminaliteit. Vorig jaar 94 en nu in dezelfde periode 64.Deze daling heeft alles te
maken met de aanhouding van een aantal inbrekers die het hadden voorzien op dure autoonderdelen. De cijfers treft u als tweede bijlage (criminaliteitsoverzicht) aan.

DIEFSTAL UIT
Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
MO

Buit
Woning
Bewoners

WONINGEN:
Rijksweg West
Op 17/09 tussen 17.15 uur en 17.50 uur
Voltooid delict
Geen
Niet helemaal duidelijk maar er is een ruit ingeslagen van de woonkamer.
Dit raam was afgesloten en kon niet worden geopend, de dader is w.s.
door een raam dat op een kier stond op de verdieping binnengekomen.
Ja
Vrijstaande
Afwezig

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
MO
Buit
Woning
Bewoners

Zevenenderdrift
Tussen 12/09 05.15 uur en 15/09 09.00 uur
Voltooid delict
Geen
Het keukenraam is waarschijnlijk geopend door te flipperen
Ja
Hoekwoning
Afwezig

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
MO
Buit
Woning
Bewoners

Steenbergen
22/10 tussen 15 uur en 22 uur
Voltooid delict
Geen
Door gaatjes te boren in een tuindeur en open wrikken is de deur
geopend.
Ja
Vrijstaand
Aanwezig

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
MO
Buit
Woning
Bewoners

Sint Janstraat
Tussen 09/09 23 uur en 21/09 12.15 uur
Diefstal van een luxe goed
Mogelijk door iemand gestolen die rechtmatig in de woning was
Uit een kast weggenomen
Ja
n.v.t.
n.v.t.

Met een vriendelijke groet, Remco Wessels, Wijkagent Laren

Tenslotte een oproep van de voorzitter ad interim voor een nieuwe
voorzitter
Het bestuur van de BPV DE Ploeg zoekt een nieuwe voorzitter, gezien het feit dat Auguste Glastra
van plan is haar bestuursperiode te beëindigen.
Voor haar zijn er nu andere prioriteiten, die veel tijd kosten. Hoewel: denkt u nu niet dat het
voorzitterschap een fulltime baan is! Maar er moeten keuzen gemaakt worden.
De voorzitter is betrokken bij alle activiteiten van de vereniging, als bestuur is het teamwork. Deze
tijd is natuurlijk lastig, gezien het feit dat het moeilijk is de verbinding tussen mensen tot stand te
brengen of te handhaven door het organiseren van bijvoorbeeld een ledenvergadering,
voorlichtingsavond of buurtborrel. Die mogelijkheden zullen ongetwijfeld terugkomen en u kunt daar
een grote rol in spelen. Er zijn nauwe contacten met de politie, de gemeente en de overige BPV's, o.a.
door het twee keer per jaar georganiseerde koepeloverleg, waar de bestuurs-afgevaardigden hun
ideeën kunnen uitwisselen. De doelstelling van de BPV is een veilige en leefbare buurt, mede door
onderling contact en alertheid.
Voelt u voor deze functie en wilt u zich inzetten voor de buurt? Neemt u dan contact op met Auguste
Glastra of een van de overige bestuursleden via secretariaat@bpvdeploeg.nl .

Buurtpreventievereniging De Ploeg

Auguste Glastra, interim-voorzitter
Ton van den Berg, penningmeester
Arlet Splint, secretaris
John Roovers, algemeen bestuurslid
Elisabeth Smelt, algemeen bestuurslid
IBAN NL 32 INGB 000 740 8013 ten name van BPV De Ploeg.

Voor belangrijke telefoonnummers om de politie, brandweer en andere hulpverleners te bereiken,
verwijzen wij u naar voorgaande nieuwsbrieven.

