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Notulen jaarvergadering dorpsblad “De Poeldijker” over het jaar 2015/2016.  

d.d. 07-04-2016 bij restaurant “Vrienden” te Poeldijk. 

Aanwezig: 20 personen en het voltallig bestuur en redactie van “De Poeldijker”. 

1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder oud-voorzitter 

dhr. N. Janssen en de vertegenwoordigers van kerken, clubs en verenigingen. 

Helaas dit jaar, vanwege omstandigheden, geen jaarvergadering in de Leuningjes. 

Het boekjaar is afgesloten op 29-02-2016, dit in verband met de afronding van de lopen zaken vanuit 2015.  

Nadat er op de vorige vergadering is besloten om te stoppen met het uitgeven van “De Poeldijker”, 

is de afronding in gang gezet. 

Er zijn in totaal 988 ” Poeldijkers” gedrukt. Helaas hebben we de 1000 uitgaven net niet gehaald.  

De laatste jaargangen zijn ook ingebonden. Er liggen 2 exemplaren op de bestuurstafel. 

De secretaris vermeldt de afmeldingen: Scouting, Verburch Voetbal, Rondje Poeldijk, Verburch, 

Handbal, Deo Sacrum, Oké (ondernemersvereniging) en dhr. B. Gardien (kascommissie). 

2. Vaststelling notulen 2014.  

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter bedankt Rineke Sengers. 

De laatste notulen zullen aan de verenigingen worden toegestuurd en plaatsen wij ook op de site 

www.depoeldijker.nl 

3.Financieel verslag 2015/2016.  

De penningmeester doet verslag: Uitleg 

financiën 2015 (2016) 

Als U het resultaat boekjaar 2015 ziet, is het verlies aanzienlijk groter dan het voorgaande jaren. 

Het voorspelde tekort in november 2015 is nog hoger uitgekomen. De voornaamste reden 

daarvan zijn de extra kosten die aan het eind 2015 gemaakt zijn bij de afsluiting van "De 

Poeldijker ". 

De afsluitdatum 29 februari is gekozen om zoveel mogelijk posten mee te nemen in het 

resultaat. zowel de ontvangsten dan wel de uitgaven. 

We komen dan ook een aantal posten tegen die betrekking hebben op de opheffing van 

dorpsblad “De Poeldijker”. 

Zoals U kunt zien is er op de inkomsten ruim € 6.000,00 ingeleverd. De grootste post vormt de 

inkomsten van zowel losse als contract adverteerders. De inspanningen om nieuwe contracten te 

kunnen binden zijn het afgelopen jaar niet beloond en dat is heel jammer, aangezien dat onze 

belangrijkste inkomstenbron was. 

De uitgavenposten zullen we per post bespreken: 

De drukkosten zijn vooralsnog hetzelfde gebleven. “De Poeldijker” besloeg per uitgave slechts 16 of 

20 pagina’s. Af en toe 24. Dit, om vooral de kosten van deze post te drukken. 

De allerlaatste Poeldijker telde 40 pagina’s. Mede dankzij sponsoring van drukkerij Nadorp, nu 

bekend als Upscore, zijn de kosten gebaseerd op 28 pagina’s. 

De post bezorging is iets hoger uitgevallen doordat hierin is opgenomen het afscheidspresentje in de 

vorm van een VVV bon aan de bezorgers, als bedankje voor de afgelopen jaren. 

Portokosten zijn lager dan vorig jaar. Zegels waren eind 2014 al aangeschaft i.v.m. prijsverhoging. 

Representatiekosten: dit bedrag is aanzienlijk lager omdat wij vorig jaar onszelf geen etentje permiteerden. 

Overigens staat 2016 wel een afscheidsetentje gepland. 

In deze post zijn ook de kosten voor presentjes en andere bedankjes verwerkt. 

 

http://www.depoeldijker.nl/
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Redactie Nadorp / Leuningjes 

Voor gebruik van de vergaderruimte bij Nadorp betaalden wij een vergoeding. 

De huur aan de Leuningjes voor de jaarvergadering 2014 is ook hierin opgenomen.  

De post kantoorartikelen spreekt voor zich; inktcartidge, ordners, papier etc. 

Redactiekosten: 
Het grote verschil met vorig jaar is uit te leggen. 

De redactie (Marjo) ontvangt een vergoeding voor haar tijd om de Poeldijker te maken zoals deze in de 

brievenbus kwam. Deze vergoeding werd verhoudingsgewijs gedeeld (met Lucia en Rineke). Deze betaling 

werd na de jaarvergadering gedaan. Dus in 2015 voor 2014. 

Omdat de boekhouding is afgesloten op 29 februari (voor de jaarvergadering) en zoveel mogelijk betalingen 

uitgevoerd dienden te worden, is de redactie voor haar deel in 2015 reeds betaald. Ook hebben wij een 

bureau, t.w. Archi Tekst, gevraagd de interviews te verzorgen voor de laatste Poeldijker. 

De hierbij behorende foto’s zijn door Inge v.d.Maarel gemaakt en verwerkt door Nadorp. De foto 

op de voorkant heeft fotografie Ben Hofland gunstig ons toegerekend. 

De vergoeding voor het plaatsen van een praatje bij een plaatje wordt ook een bedrag uitgekeerd aan 

Koos van Leeuwen. 

Kosten Internet: 
Een abonnement voor webhosting bij Exsilia. 

Boekbinden: 
Er is besloten om alle” Poeldijkers” in te binden. 8 jaargangen zijn door Nadorp nog ingebonden 

De ingebonden jaargangen van ”De Poeldijker” liggen nu nog bij Nadorp. Het verzoek is gedaan aan 

het werkgroep Historie, van de Bartholomeuskerk, om deze te willen opslaan. 

Dan is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om deze jaargangen in te zien 

(na het maken van een afspraak met één van de leden van de werkgroep Historie.) 

De voorzitter bedankt de penningmeester voor al haar werk en ze krijgt hiervoor applaus van de 

aanwezigen. 

4. Verslag van de kascommissie.  

Dhr. B. Gardien en dhr. J. Grootscholten zijn bij de penningmeester geweest en hebben de financiële 

administratie gecontroleerd. Dhr. Grootscholten geeft aan dat er een uitgebreide controle heeft 

plaatsgevonden en geeft een compliment voor de goede boekhouding van “De Poeldijker”. 

 

5. Verdeling van het batig saldo van de stichting dorpsblad ”De Poeldijker” 
 

Ons blad heeft in de loop van de jaren behoorlijke financiële reserves opgebouwd.  

De laatste 10 jaar zijn deze reserves echter sterk afgenomen.  

Mede daardoor is besloten tot het stoppen met het uitgeven van ons dorpsblad per 31 december 2015.  

Nu blijkt, dat er na het sluiten van de boeken nog een batig  saldo overblijft.  

Voorgesteld wordt, dat een gedeelte zijnde  € 6.000,--  uitgekeerd wordt aan alle verenigingen en 

stichtingen, welke de laatste jaren een bijdrage voor kopij betaald hebben aan ons blad. 

Er komen diverse opmerkingen, dat verenigingen hier geen rechten aan kunnen verlenen.  

De kopij is ten slotte toch geplaatst.  

De voorzitter zegt dat we dit geld toch terug willen geven.  

Het bestuur zag deze betaling als een ondersteuning van ons blad, wat achteraf bezien niet gelukt is.  

Hierna gaan alle aanwezigen akkoord om de kopij gelden terug te betalen aan de verenigingen. 

 

Voorstel van het bestuur van “De Poeldijker” 

Van het voorlopig resterend saldo wordt door het bestuur voorgesteld een verdeling te maken naar het aantal 

stemmen wat elke vereniging  statutair heeft zoals blijkt uit de originele Statuten.  

Het voorstel is om € 1.000,--  per stem uit te keren.  
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Uit de statuten van 1978 blijkt, dat er nu nog 9 verenigingen bestaan, welke destijds het dorpsblad “De 

Poeldijker” opgericht hebben en dat zij 14 stemmen vertegenwoordigen. 

De verdeling van deze stemmen is als volgt: 

 

- Sportstichting Verburch: 4 stemmen 

- H. Bartholomeus parochie: 2 stemmen 

- Ondernemersvereniging OKE: 2 stemmen 

- Zangkoren Deo Sacrum: 1 stem 

- Muziekvereniging Pius X: 1 stem 

- Hervormde gemeente Poeldijk: 1 stem 

- Ouderenbond KBO: 1 stem 

- Toneelvereniging St. Genesius: 1 stem 

- Oranje comité: 1 stem  

 

 

Een aantal opmerkingen vanuit de verenigingen op bovenstaand voorstel. 

Vertegenwoordiging van de Bartholomeusparochie vraagt of wij een voorstel van Sportstichting Verburch 

gekregen hebben om die in de vergadering in te brengen. 

Voorzitter merkt op dat er niets is binnengekomen van Verburch of andere verenigingen. 

Opmerking Dhr. Nolten van Verburch: het stichtingsbestuur van het nieuwe dorpsblad “Poeldijk Nieuws” 

heeft de verenigingen verzocht dit bedrag aan het nieuwe dorpsblad te schenken.  

Verburch wil dit bedrag reserveren voor dit jaar en aan het einde van 2016 kijken hoe “Poeldijk Nieuws” er 

voor staat en het bedrag dan eventueel aan hen schenken.  

Verburch wil dit voorstel inbrengen en vraagt hoe de andere verenigingen daarover denken.  

Opmerking Pius X: was het in november niet de bedoeling om het resterend saldo van “De Poeldijker” te 

gebruiken voor de doorstart van “het nieuwe dorpsblad?  

Oranje Comité: wij hebben “De Poeldijker” altijd een warm hart toegedragen en wij zijn bereid het nieuwe 

dorpsblad ook een vergoeding te geven.  

Parochie bestuur: wij steunen het voorstel van Verburch, dat het totale restant van het resterende geld op een 

rekening wordt gezet en dat dit beschikbaar is voor “Poeldijk Nieuws”.  

Opmerking Dhr. Nolten (Verburch): laten we eerst bekijken wat we met het batig saldo van “De Poeldijker” 

doen en vervolgens op een andere avond overleggen wat de verenigingen met het geld gaan doen.  

Deze avond is ervoor om te bespreken wat we nu met het resterende geld gaan doen.  

Hoe verenigingen dit dan gaan besteden, is van later orde.  

Voorstel uit de zaal: Laat “De Poeldijker” het geld op een rekening laten staan tot de verenigingen hebben 

besloten wat ze ermee gaan doen. 

  

Voorzitter: het bestuur gaat het geld overmaken naar de verenigingen (14 stemgerechtigden) en deze kunnen 

dan vervolgens zelf bepalen wat zij hiermee willen gaan doen.  

“De Poeldijker” kan dan de boeken afsluiten en is van haar verplichtingen af. 

Verburch: wij staan open voor overleg met “Poeldijk Nieuws”.  
 

De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur van de Poeldijker zoals boven verwoord. 

 
Voorzitter resumerend:  
Het bestuur zal het geld overmaken naar de 9 verenigingen met hun 14 stemmen. 
Deze kunnen dan vervolgens zelf bepalen wat zij hiermee gaan doen. 

Voorzitter vraagt of er 2 verenigingen zijn buiten de 14 stemgerechtigden, die een vertegenwoordiger willen 
leveren om de laatste financiële afwikkelingen van “De Poeldijker” te controleren? 
De Zonnebloem en De Blauwkonters zijn hiertoe bereid. 
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6. Rondvraag.  

Opmerking: jammer dat “De Poeldijker” gestopt is en “Poeldijk Nieuws” veel succes. 

Het bestuur krijgt een applaus voor alle inzet. 
Dhr. K. Verbeek bedankt bestuur en alle medewerkers voor al het werk en hun inbreng. 
De voorzitter bedankt hiervoor en wenst het nieuwe dorpsblad veel succes! 
Het Oranje Comité sluit zich aan bij dhr. Verbeek. Dhr. Grootscholten bedankt het bestuur voor de 
bereidheid de advertenties te plaatsen.(KBO) 
Dhr. N. Janssen: waarom had de laatste “Poeldijker” geen rouwrandje? Er staan veel foto’s van het 
bestuur in, het lijkt wel alsof het feest is. Waarom staat er geen interview met Agaath Diepenveen in 
en waarom wordt Bart Lelieveld niet genoemd? Voorzitter: er zijn keuzes gemaakt. Dhr. Janssen 

bedankt het bestuur. De Blauwkonters bedankt het bestuur en Handbal Verburch sluit hierbij en 
hoopt dat het bestuur nog een keer lekker uit eten gaat. 
De voorzitter bedankt allen en sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 

 

 

 

Notuliste: Rineke Sengers 

 

 

 

 



 5 

 


