Concept Notulen Algemene Ledenvergadering Buurtpreventievereniging De Ploeg
Dinsdag 2 november 2021 20.00 uur in Openbare Basisschool De Ploeg te Laren.
Aanwezig: 28 personen.
Afwezig met kennisgeving: 22 personen/huisadressen.
1. Opening om 20.10 uur door Auguste Glastra, voorzitter ad interim. Alle aanwezigen worden
welkom geheten, met name locoburgemeester Peter Calis. Na ruim anderhalf jaar wachten kunnen
we weer bij elkaar komen, mede dankzij de coronacheck! Auguste geeft aan dat dit de allerlaatste
vergadering voor haar zal zijn, zij is recent verhuisd naar een andere gemeente.
Dankzij Eric Zomer hebben we goede digitale beelden als ondersteuning.
2. Mededelingen
De heer Hans Schotsman heeft zich door omstandigheden afgemeld. Hij heeft folders over
brandpreventie aan wijkagent Remco Wessels meegegeven en deze laatste zal daar ook wat over
vertellen.
3. Intro van wethouder en locoburgemeester Peter Calis
In 2017 liep Peter samen met de eerste voorzitter van de BPV de Ploeg een deel van de wijk door om
leden te werven. Een van de taken van de burgemeester is dat deze als “waakhond” aangesteld is
over de veiligheid van heel Laren. Hij is zeer begaan met de verschillende buurtpreventieverenigingen en ziet daar zeker resultaten van. Daar waar buurtpreventieverenigingen werden
opgericht nam het aantal afbraken af. De afgelopen jaren is de dekking bijna volledig geworden in
ons mooie dorp.
Peter geeft aan dat naast de 112-waardige meldingen de groepsapps in sommige gevallen ook een
sociale functie hebben.
Vraag uit de zaal: Wat is het vuurwerkbeleid de komende feestdagen? Laren volgt de algemene
richtlijnen van de overheid hierin en zal wel klein vuurwerk toestaan.
4. Jaarverslag 2020, verantwoording van de penningmeester plus verklaring van de kascommissie
De aanwezigen hebben geen aanmerkingen over het verhalend jaarverslag over 2020. Dit wordt met
dank aan de secretaris vervolgens akkoord bevonden en vastgesteld.
Vervolgens legt de penningmeester verantwoording af over 3 boekjaren:
Op 1 januari 2020 was het beginsaldo € 991,-- Dit boekjaar werd afgesloten met 174 huisadressen die
lid waren van onze BPV EN hun contributie hadden betaald.
Daar waren helaas twee betalingsherinneringen voor nodig geweest . De 7 leden die toen nog niet
hadden betaald werden uit het ledenbestand verwijderd.
De totale inkomsten uit de contributiebijdragen was 1.376 euro.
Het boekjaar werd afgesloten met een batig saldo van 1.944 euro.
Door de coronapandemie lagen onze activiteiten grotendeels stil, en hadden we aan uitgaven slechts
423 euro. (Maandelijkse kosten van onze zakelijk bankrekening bij de ING Bank, een vergoeding voor
het bezorgen van nieuwe flyers* in ons gehele BPV gebied, drukwerk voor 50
betalingsherinneringen en rondbrengen hiervan, kosten voor onze domeinnamen en website,
declaraties van bestuursleden voor papier-printwerk en enveloppes plus twee attenties voor de
webmaster en de beheerder van de BPV WhatsApp groep.

Het bestuur besloot vervolgens dat er over 2021 geen contributie gevraagd zou worden.
*De Gemeente liet de nieuwe flyers gratis drukken voor onze BPV.
De inkomsten en uitgaven van 2020 zijn verantwoord in onze administratie en werden door de
kascontrolecommissie, vertegenwoordigd door mevrouw Yvonne van Vliet en de heer Edwin Resing,
gecontroleerd en akkoord bevonden. Van hun controlewerkzaamheden is een verslag gemaakt welk
bij de administratie is gevoegd en dat ook gepubliceerd is op onze website. Beiden waren verhinderd
om bij deze ALV aanwezig te zijn.
5. Financieel verslag 2021 tot 1 november 2021
Het eindsaldo van 2020 ad 1.944 euro was tevens het beginsaldo op 1 januari 2021.
Aan uitgaven hadden wij tot eind oktober 2021 een bedrag staan van slechts 225 euro, deze ALV
staat begroot voor 475 euro, november en december voor 50 euro, zodat we waarschijnlijk zullen
afsluiten met een batig saldo van een kleine 1.200 euro.
6. De begroting voor 2022 ziet er als volgt uit:
Naar verwachting sluiten wij op 31 december af met een batig saldo van ongeveer € 1.200.
Geplande ontvangsten in 2022:
166 contributies á 7,50 euro = 1.250 euro.
Geplande uitgaven :
De kosten voor een informatieavond in het voorjaar, ongeveer € 475
De kosten voor een Algemene Leden Vergadering in het najaar, ongeveer € 475
Domeinverlenging email en internetwebsite (30), bankkosten (170),
Secretariaatskosten (100), samen ca. 300 euro.
Onvoorzien en diversen, stel 100 euro,
dan hebben we aan uitgaven een bedrag staan van totaal 1.350 euro
Het batig saldo van 31 december 2022 zou dan ongeveer € 150 naar beneden gaan en uitkomen op
ongeveer € 1.100 euro.
Omdat dit voldoende is als buffer, stelt de penningmeester voor dat we de contributie voor 2022
ongewijzigd vaststellen op 7,50 voor het gehele jaar. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
De penningmeester doet een oproep voor een nieuw kascommissielid, maar daar werd niet meteen
op gereageerd.
Mevrouw Lindy Margadant vindt dat de begrote kosten voor de ALV in De Ploeg hoog zijn, kan de
penningmeester dat verklaren? De penningmeester legt uit dat dit een begroting is waarin ruimte
gemaakt is voor kosten. De zaalhuur en verdere uitgaven kunnen meevallen.
Waarom de ALV in OBS De Ploeg is een vraag van één van de aanwezigen? Het antwoord is dat de
voorkeur gegeven wordt aan een ruimte in ons BPV gebied. In het verleden werd een ALV gehouden
in de zaal van Ons Genoegen gehouden, dat vonden veel leden niet wenselijk (meer): het is een
donkere uithoek van Laren met weinig parkeergelegenheid.

7. WhatsAppgroep, toelichting door beheerder Robbin Sluijsmans
Robbin vertelt over het reilen en zeilen in de WhatsApp groep met momenteel, vanuit het totale
ledenbestand van 170 adressen, 100 deelnemers. Uitsluitend 112-waardige berichten mogen gemeld

worden maar er is ook een grijs gebied zoals de meldingen over min of meer verdachte “potten- en
pannenverkopers” die op de WhatsAppgroep gedeeld zouden kunnen worden. De afgelopen
maanden was het opvallend stil in de groep maar er waren ook mensen die zich na vervelende
ervaringen (extra berichtjes over en weer) terugtrokken. Uitstappers komen zelden terug dus zijn
verzoek is om zuinig om te gaan met dit medium!
8. Afscheid van Auguste Glastra.
Sinds Jules Sol door een verhuizing naar een andere gemeente uit het bestuur stapte, was Auguste
met veel plezier voorzitter ad interim. De sfeer in haar nieuwe woonomgeving is anders, er zijn daar
veel nieuwkomers die via een buurtapp elkaar helpen, ook met praktische zaken. Nadat zij bloemen
en wijn onder luid applaus in ontvangst nam, bedankte zij het zittende bestuur voor de prettige
samenwerking .
9. Kandidaat bestuurslid, voorzitter
Elisabeth Smelt bedankt Auguste nogmaals. Tijdens de rondgang in de wijk samen met John Roovers
om nieuwe leden te werven merkte zij dat veel nieuwe bewoners zich letterlijk verschuilen achter
grote hekken en/of hagen, compleet met camera’s, geavanceerde bellen en 3-dubbele sloten.
Buurtpreventie adviezen lijken bij hen overbodig….
Zij hoopt dat er snel een nieuw bestuurslid bij de Kamer van Koophandel ingeschreven kan worden.
We zullen bovendien een algemeen lid met open armen ontvangen.
10. Plannen, ideeën, suggesties voor de toekomst
Behalve het veiligheidsaspect zouden we ook andere onderwerpen in een bijeenkomst of in de
nieuwsbrief naar voren kunnen laten komen. Diverse leden en Elisabeth denken daarbij aan
-de waterhuishouding in het algemeen en in het bijzonder in onze wijk
-de vuurwerkmaatregelen rond oudjaar en preventie (vooral mensen met een rieten kap vrezen
voor brand…)
-een lezing van het Gooisch Natuurreservaat
-vandalisme in de breedste zin van het woord
-straatborrels/gezamenlijke maaltijd of BBQ zoals in diverse wijken georganiseerd worden
door de bewoners en/of de buurt zelf. Hier wordt positief op gereageerd, mede omdat het de
cohesie in de wijk bevordert.
-een bewoonster van de Caliskamp zou graag meer horen over de ruimtelijke ordening van deze
straat horen. Dit is een onderwerp dat bij de wethouder Ton Stam hoort maar niet direct voor de
hele buurt geldt.
- een lezing over het energie neutraal maken van de eigen woning zou mogelijk gehouden kunnen
worden door een bestuurslid van de Hut van Mie groep. Men heeft daar als expert de heer Arnold
Grunwald (eerste klimaatburgemeester van Laren) “in huis”.
11. Rondvraag
Arlet Splint geeft de aanwezigen nog even mee zich in de pauze te buigen over de vraag:
" Welke toegevoegde waarde ziet u van onze buurtpreventie vereniging” ?
12. Sluiting
Elisabeth Smelt sluit om 21.30 uur de Algemene Ledenvergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor
een drankje.

Presentaties
Na de pauze geeft wijkagent Remco Wessels twee interessante presentaties:
-Namens Hans Schotsmans wijst hij op een veilige manier van houtkachels stoken waarbij
men de overlast voor de buren minimaliseert, de z.g. Zwitserse methode (bekijk de video op
www.schoorsteenveger.nl eens hoe u uw houtkachel efficiënt en veilig kunt aansteken) .
Accu’s dienen alleen onder toezicht opgeladen te worden (dus niet ’s nachts) en alleen met
behulp van de originele apparatuur en liefst in een ruimte met een rookmelder! Er liggen
folders bij de uitgang over bovengenoemde onderwerpen.
- Remco vervolgt met een overzicht van (dalende) cijfers qua inbraken in Laren, de
voertuigcriminaliteit en dergelijke.
Hij laat zien dat er steeds meer horizontale fraude wordt gemeld. Horizontale fraude gaat
over fraude die gericht is tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen. Bij verticale
fraude is de overheid het slachtoffer.
Deze manier van oplichting gaat voornamelijk via WhatsApp berichten van b.v. een valse
bankmedewerker. In 2021 werden in Laren 12 van dit soort zaken gemeld met een
schadebedrag van in totaal 25.000 Euro! Nieuw is de “pakketbezorger” die een gratis corona
zelftest komt brengen namens “de overheid” waarbij een klein bedrag aan bezorgkosten in
rekening wordt gebracht via een pintransactie. De pinpas wordt snel omgeruild door een
andere pas en de bezorger is met de code en de pas met de noorderzon vertrokken. De
slachtoffers van deze fraude zijn gemiddeld rond de 80 jaar.
Praat er dus over in uw omgeving!
Remco besluit zijn presentatie met in onze wijk genomen foto’s van dingen die het inbrekers wel
heel gemakkelijker maken: hoge heggen, losstaande ladders, kliko’s die als opstapje gebruikt kunnen
worden en raamboompjes waarbij het sleuteltje in het slot zit. Een inbreker gooit de ruit in, draait
het slot los en klimt gemakkelijk door het open raam of deur naar binnen. Ditzelfde betreft ook
knopcilinders in veiligheidssloten, glas inslaan en met de knop het slot openen.
Afsluiting om 21.30 uur met napraten en nogmaals een drankje.
Laren, 8-11-2021

Arlet Splint, secretaris BPV de Ploeg

P.S. Onze BPV heeft momenteel geen voorzitter, de penningmeester is Ton van den Berg, algemene
leden zijn Elisabeth Smelt en John Roovers.
We doen nogmaals een oproep voor versterking!

