Jaarverslag 2020 van BPV de Ploeg.
De Buurt Preventie Vereniging de Ploeg werd in oktober 2017 opgericht. De Statuten werden bij het
notariskantoor van Mr. Paul Adriaan Delen te Baarn vastgelegd.
Het doel van de vereniging is het behouden en indien mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en
veiligheid van bewoners en bezoekers van de in het huishoudelijk reglement nader omschreven
buurt te Laren (N-H). De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen van
de waakzaamheid en onderlinge samenwerking van de leden en het bevorderen van de
samenwerking van de bewoners van de bedoelde buurt met de politie en andere daarvoor in
aanmerking komende instanties en/of bedrijven.
De vereniging staat sinds 10 november 2017 ingeschreven bij de KvK onder 7004 1407 en heeft een
bankrekening bij de ING, plus een eigen website: www.bpvdeploeg.nl.
Op basis van de statutaire doelstelling heeft de vereniging in 2020 de volgende activiteiten
uitgewerkt:
De leden ontvingen in 2020 5 maal een nieuwsbrief per post of per mail.
In de nieuwsbrief van januari 2020 werd teruggekoppeld naar de algemene ledenvergadering van
26-11-2019 waarin de bestuurswissel nogmaaals werd aangehaald . De WhatsApp groep van de BPV
werd in elke nieuwsbrief onder de aandacht gebracht en informatie van de politie en derden met de
leden gedeeld. Alle nieuwsbrieven bevatten belangrijke telefoonnummers van de politie, Meld
Misdaad Anoniem, Veilig thuis (voorheen kindermishandeling cq. Huiselijk geweld), het
telefoonummer om een bankpas te blokkeren de huisartsenpost Laren, de Spoedeisende Hulp van
Tergooi Ziekenhuis, de Dierenambulance en het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente.

.
Het bestuur kwam in 2020 4 maal bij elkaar (één keer via ZOOM) en bestond uit:
Auguste Glastra, voorzitter ad interim
Ton van der Berg, penningmeester
Arlet Splint, secretaris
Elisabeth Smelt, algemeen bestuurslid
John Roovers, algemeen bestuurslid
Naast de nieuwsbrieven ontvingen de leden per email of per post af en toe belangrijke berichten van
de politie of de gemeente.

In mei had het bestuur een informatie avond gepland die door de Coronapandemie geen doorgang
kon vinden. Ook de AVL kon niet doorgaan, daarvoor in de plaats kregen alle leden een papieren
versie van de financiële situatie en een begroting voor 2021. Men kon toen vernemen dat in het jaar
2021 geen contributie gevraagd zou worden. De respons op deze mailing was minimaal.
Eind 2020 kende de buurtvereniging 174 leden, een toename van 3 mede door de nieuwe folder die
in het voorjaar van 2020 huis aan huis samen met het Larens Journaal in het “werkgebied” van Buurt
Preventie Vereniging de Ploeg verspreid was (zie onder).
Leden die ondanks herhaalde herinneringen de voorgaande twee jaar geen contributie hadden
betaald, zijn per 1 november 2020 uitgeschreven.

Laren, juli 2021,
Arlet Splint, secretaris Buurt Preventie Vereniging de Ploeg

