Notulen jaarvergadering dorpsblad “De Poeldijker” over het jaar 2014.
d.d. 12-03-2015 in het s.c.c. “De Leuningjes”.
Aanwezig: 11 personen en het bestuur van “de Poeldijker” (verhinderd mevr. M. van Dinten).
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder
oud-voorzitter dhr. N. Janssen.
De voorzitter constateert dat er, het afgelopen jaar, een behoorlijk aantal adverteerders
verloren is gegaan. Dit komt later aan de orde.
De secretaris vermeldt de afmeldingen: De brede school “De Westhof” heeft zich afgemeld,
maar geeft hierbij aan dat zij er waarde aan hechten dat de Poeldijker blijft bestaan en zij zijn
bereid te betalen voor de plaatsing van hun kopij. Tevens heeft dhr. B. Gardien zich afgemeld
(lid kascommissie).
2. Vaststelling van de notulen van 2013.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter bedankt Rineke Sengers.
De voorzitter stelt de leden van de redactie en het bestuur van “De Poeldijker” voor.
Vraag: Vroeger stond er ieder jaar een foto van de mensen van “De Poeldijker”op de
voorkant. Is dit weer mogelijk?
3. Financieel verslag 2014/verwachting 2015.
De penningmeester doet verslag:
Zoals u kunt zien, en daar is toch hard tegenaan gewerkt, een negatief saldo van € 9.775,73.
Dit bedrag is vele malen hoger als 2013 t.w. € 6.085,01.
We gaan dit resultaat met u doornemen. Dit in vergelijking tot de kosten in 2013.
Contactadvertenties
In de uitleg van de begroting tijdens de jaarvergadering over boekjaar 2014 is al
bekendgemaakt dat er diverse contracten niet zouden worden verlengd, bv Westland Partners
en Restaurant de Vrienden.
Tezamen een bedrag van € 2400,-. Helaas zijn er aan deze ’verliezen ‘niets te doen.
Bijdrage Lezers
Is beduidend lager (€ 1400,-) als 2013. In de Poeldijker wordt telkenmale een oproep
geplaatst voor een bijdrage ter ondersteuning van het voortbestaan van het blad. Over de
bedragen, die in 2014 zijn overgemaakt, zijn wij wel tevreden. Natuurlijk zien we graag meer
donaties, maar het is vrijwillig.
Bijdrage kopij
In 2013 is begonnen met een bijdrage te vragen voor gepubliceerde kopij, om het
voortbestaan van de Poeldijker te garanderen. In 2014 zijn betalingen ontvangen. Dit n.a.v.
facturen die per 4 uitgaven van het blad verstuurd worden. Ook is er door enkele verenigingen
een jaarlijkse betaling gedaan. De betaling blijft vrijwillig. Ondanks de vrijwilligheid zijn wij
blij dat diverse inzenders de noodzaak inzien van ondersteuning van het blad.
Losse advertenties
Met een verlies van € 5213,95 is dit een post waarop veel is ingeleverd.
Dit komt doordat er in 2013 grote nieuwbouwplannen van start gingen. De Bloemenbuurt is al
gerealiseerd en de Zuyt Bruyn staat op een laag pitje.
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De inkomsten m.b.t. in kleur adverteren op de voorpagina, goed voor 1/8 € 75,- valt tegen.
Als voorbeeld gebruikt de adverteerder voor de Gantelzicht nu frequent de voorkant ½ €75,i.p.v. 1/1 pagina € 229,50 of ½ € 118,90
Renteopbrengst
Lage rente tegen een niet te groot geldelijk bezit.
Drukkosten (€ 383,- +)
Deze kosten zijn nagenoeg hetzelfde gebleven.
20 x 20 pagina’s, 5x 24 pagina’s, 1 x 28 pagina’s
€2.057,99
€ 2.265,01
€ 2.808,26
Bezorgkosten ( € 86,24+)
Enkele vrijwilligers bezorgen belangeloos en ontvangen aan het eind van het jaar een attentie.
We hebben 18 bezorgers die voor een buitenwijk € 0,07 en binnenwijk € 0,05 per bezorgde
Poeldijker ontvangen. En voor een flyer, wat dit jaar 2x voorkwam, € 0,03.
Aangezien er diverse bouwprojecten zijn gerealiseerd, is de oplage ook van 2970 naar 3000
gegaan.
Portokosten (1.197,35-)
In 2013 hebben we de postzegels voor 2014 aangeschaft. Vandaar deze verlaging.
Representatiekosten (€ 453,96+)
Dit jaar hebben wij onze partners uitgenodigd mee te eten met ons jaarlijkse uitje.
Kerstattenties voor personeel Nadorp, bezorgers en voor redactie/bestuur worden op deze post
geboekt. Ook een attentie voor Savrita,onze Poeldijkse, die ons blad op de hoogte heeft
gehouden van de voorbereiding en van het uitlopen van de halve marathon van Parijs.
Een bloementje bij de opening van de JUMBO mocht ook niet achterblijven.
Redactie Nadorp/Leuningjes (€ 13,30+)
Deze post is opgebouwd uit kosten voor redactieavonden op donderdag. Ook de avond van de
jaarvergadering, huur,drank en hapjes wordt bijgeschreven.
Kantoorartikelen (€ 1.150,19-)
Kopieerpapier, cartridge, lijmrollers en ordners voor de administratie.
Vorig jaar, in 2013, hebben we 2 laptops, één voor de administratie en één voor de redactie
moeten aanschaffen.
Redactiekosten
Koos van Leeuwen ontvangt elke jaar voor zijn bijdrage in Praatje bij een Plaatje, een
tegemoetkoming. Ook de redactie wordt elk jaar bedankt.
Bankkosten (€ 36,21+)
Deze verhoging heeft te maken met het opstarten van het verplichte gebruik van SEPA.
(Single Euro Payments Area) Het doel van deze wetgeving is een eenvoudiger en efficiënter
betalingsverkeer. Hier is door ons heel veel energie en tijd in gestoken om deze verandering
door te voeren, met begeleiding van de bank. Maar na alles te hebben ingevoerd en uitgewerkt
en verstuurd, bleek dat we verkeerd waren ingelicht en het verkeerd begrepen hadden.
Uiteindelijk zijn de facturen door de debiteuren handmatig betaald. De automatische
machtigingen hebben we terzijde geschoven. Dit jaar dito.
Vandaar deze kleine verhoging. De handelingen van de bank m.b.t. de invoering van de
SEPA moesten wel betaald worden.
Kosten internet via de kerkprovider
Er is € 20,- abonnement op kantoorartikelen geboekt. Dit is een abonnement AD Free
Outlook.com.
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Verwachting 2015
Wat zijn de verwachtingen voor 2015? Dat we een goed jaar financieel positief kunnen
afsluiten .Is dat een reële verwachting?
We hebben dit jaar in ieder geval contracten binnen met een waarde van € 35.797,10 van 51
adverteerders.
Afvallers 2015
0253.
D.I.O. drogisterij
€ 423,55
002
0027.
G.B.Schilders
334,90
007
0013.
Rabobank Westland
847,10
069
0177.
v.Spronsen elektra enzo
334,90
081
0456.
van Alphen schoenen
334,90
208
0558.
Fa.Guus van Leeuwen
423,55
237
0196.
Snackbar de Meerpaal
423,55
262
€ 3.122,45
Transportbedrijf v.d. Zwan heeft zijn contract omgezet van een 1/6 pagina naar 1/3 pagina in
kleur.
En Frans v.Velthoven heeft in administratiekantoor v.d.Voort & partners een contractant
gevonden voor ½ pagina per Poeldijker (€ 2364,95)
Deze positieve contractwijzigingen staan lijnrecht tegenover de drukkosten van 2015.
Deze zullen ongeveer gelijk zijn met 2014: € 55.167,31.
De inkomsten uit de losse advertenties lopen tot nu toe ook niet binnen.
De inkomsten uit de bijdragen lezers en kopij kunnen niet makkelijk worden geschat. Maar
ook al zijn deze inkomstenhoger dan in 2014, dan nog!
Al met al géén positieve berichten.
Daarbij zie ik niet in welke uitgaven/ posten we nog aan kunnen scherpen.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor al haar inspanningen.
Vragen: Is er een balans? Die is er. Is er nog vermogen om nog klappen op te vangen? Dat is
er, maar niet genoeg om nog jaren door te gaan.
Het inbinden van de jaargangen, wordt dit nog gedaan? Dit is in 2008 voor het laatst gedaan.
Nadorp moet deze jaargangen inbinden. Het Historisch Archief krijgt “De Poeldijker”ook, zij
hebben dus ook alle jaargangen in hun bezit. We verzamelen alle Poeldijkers sinds 2005 ook
digitaal. We zullen het inbinden van de jaargangen in het bestuur bespreken.
Doen er veel verenigingen mee aan het betalen van een bijdrage voor het plaatsen van hun
kopij? Dit levert nog niet veel op. Over het jaar 2014 ongeveer € 2000,- In dit bedrag zit
echter niet de bijdrage gegeven door het aanleveren van adverteerders.
Wat is het beleid van “De Poeldijker” ten aanzien van dit negatieve saldo? Er komt ook
minder kopij binnen. Het is belangrijk om voldoende kopij ter hebben, om zo ook
adverteerders te trekken. Opmerking: Zoek als bestuur naar oplossingen bv. minder vaak de
Poeldijker laten verschijnen.
Doen jullie mee met de Rabo clubkas? Nee, wel met de actie Tank en Schenk van Ototol.
Verzoek: Kan er in plaats van de aanduiding MOV, Missie, Ontwikkeling, Vrede in de
Poeldijker worden gezet?
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4. Verslag kascommissie/ benoeming nieuwe kascommissie.
Dhr. R. van Ruyven en dhr. B. Gardien hebben de financiële administratie gecontroleerd en in
orde bevonden. De cijfers kloppen, maar bij de kascommissie bestaat wel bezorgdheid over
het grote verlies gedurende de laatste jaren. Het grootste probleem vormen de drukkosten.
Hier moet € 10.000,- vanaf. Je zou misschien moeten kijken naar een andere drukker. De
voorzitter geeft aan dat hier naar is gekeken en dat Nadorp, vergeleken met andere drukkers,
het goedkoopst is. De kascommissie heeft aanbevelingen gedaan, deze komen in het bestuur
ter sprake.
De voorzitter bedankt de kascommissie.
Kascommissie voor 2015: dhr. B. Gardien en dhr. J. Grootscholten.
Opmerking dhr. N. Janssen: Moeten we niet reëel zijn, als er geen interesse meer is voor “De
Poeldijker” moeten we dan wel door blijven gaan?
Vraag: Is het mogelijk De Poeldijker op een andere manier te vermenigvuldigen, is kopiëren
een optie? Er is geen zekerheid dat deze bedrijven onze oplage aankunnen.
5. Bestuursverkiezing.
Mevr. M. van Dinten en dhr. F. van Velthoven zijn aftredend. Zij stellen zich beiden
herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, blijven zij de komende periode.
Opmerking: Fijn dat deze mensen in het bestuur zitten, maar wordt er wel gezocht naar
verjonging? Zoek een nieuw en jonger lid voor het bestuur. Een jonger iemand om de zaak
fris te houden. Misschien in het blad aangeven dat De Poeldijker een nieuw bestuurslid zoekt.
De voorzitter is hier mee bezig.
6. Bespreking “De Poeldijker”.
De full color voorkant is met het plaatsen van advertenties rendabel. € 75,- voor 1/8
advertentie.
Opmerking: Het oogt rommelig, een voorkant met advertenties. Het is niet meer het beeld van
“De Poeldijker”.
Verenigingen kunnen ook betalen voor plaatsing op de voorkant. We hopen dat de
verenigingen daar positief op reageren. Het is echter voor verenigingen ook moeilijk, ook zij
hebben weinig inkomsten.
7. Oproep aan verenigingen.
“De Poeldijker” uitgeven in zwart/wit is goedkoper. Full color kost €150,- meer en daarom
plaatsen we advertenties op de voorkant om zo deze extra kosten te kunnen dekken. Als we
weer terug naar zwart/wit zouden gaan, is dit voor de adverteerders niet aantrekkelijk. Full
color levert uiteindelijk geld op.
Idee: een bedrijf kan naast een advertentie plaatsen ook de mogelijkheid krijgen om het
bedrijf te promoten door middel van het plaatsen van een stukje kopij. Dit hebben we in het
verleden ook geprobeerd, maar hier is weinig animo voor bij de bedrijven. We hebben zelf
niemand die goede stukken kan en wil schrijven en hier iemand voor aantrekken kost ook
geld. Mensen doen dit niet op vrijwillige basis.
Opmerking: De uitgaven moeten omlaag. Kleine besparingen helpen niet genoeg.
Suggesties:
-Vergaderen in de pastorie.
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-Waarom niet om de drie weken een “Poeldijker”? Antwoord: Dit willen de adverteerders niet
en wat krijg je dan nog als kopij? We zullen dit wel bespreken in het bestuur.
- Drukkosten. Dit is een groot bedrag. Tegenwoordig is het ook een kwestie van
onderhandelen over de prijs met de drukker. De secretaris belooft te gaan praten met Nadorp.
De voorzitter geeft aan dat hij ook zal kijken naar andere mogelijkheden. Nadorp levert echter
ook de service van hulp bij het maken van de lay-out en dergelijke. Het moet er ook goed uit
zien.
Misschien is het een idee om samenwerking met anderen, bv. begrafenisondernemers,te
zoeken voor het printen. De kosten bestaan dan uit het gebruik van de machine + arbeid.
-Terug naar zwart/wit: Dit is geen optie. Kleur is nu kostendekkend.
- “De Poeldijker” niet meer huis aan huis bezorgen, maar op vaste plaatsen neerleggen bv. bij
De Leuningjes, de Terwebloem, Jumbo. Ook dit is geen optie. De adverteerders willen dit
niet. Het zou wel een besparing op druk,- en bezorgkosten opleveren.
8. Rondvraag.
Dhr. Verbeek maakt het bestuur een compliment voor het fantastische resultaat en dankt hen
hiervoor. Hij spreekt de hoop uit dat “De Poeldijker” nog lang blijft bestaan.
Het Vrouwengilde bedankt voor het plaatsen van alle stukjes de afgelopen jaren. Het
Vrouwengilde Poeldijk is ontbonden.
Dhr. Gardien: De verwachting voor 2015; de contracten zijn vermeld, er is geen begroting. Bij
de contractadverteerders is er een achteruitgang van € 6000,- in 2013/2014. Als het zo door
gaat is er ook dit jaar weer een tekort van € 10.000,- Het is belangrijk dat er nu iets gaat
gebeuren, doe iets met de ideeën en suggesties!!
De voorzitter bedankt allen en sluit de vergadering om 21.30 uur.
Verslag: Rineke Sengers.
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