
 

 

Verslag  van de stichtingsraadvergadering van  De Poeldijker . 

11 november 2015  In de kerkzaal van de RK Bartholomeusparochie. 
 

Aanwezig : 24 personen: afgemeld: 7 personen/verenigingen; niet afgemeld 13 verenigingen. 

 

Het onderwerp, dat besproken is: opheffing van dorpsblad  De Poeldijker per 31 december 2015 

 

Opening  

De voorzitter Gerard de Vreede opent de bijeenkomst en is verheugd door de grote opkomst. 

Hij benoemt het waarom van deze vergadering en het opheffen van het blad.  

De belangrijkste reden, dat De Poeldijker ophoudt te bestaan, is het gebrek van het aanleveren van 

voldoende kopij en het missen van inkomsten uit advertenties. 

 

Secretaris Frans van Velthoven vermeldt de afmeldingen. 

Peter Zuidgeest namens Verburch, Bar Gezellig, EHBO, St. Genesius, Hervormde Gemeente, Tineke 

v.d.Maarel en Cor Mol. 

 

Voor het goede verloop van de avond wordt er een voorstelling ronde gedaan, zodat een ieder weet, 

welke vereniging hij/zij vertegenwoordigt. 

Iedereen geeft ook aan het te betreuren dat De Poeldijker gaat verdwijnen. 

 

Discussie 

Hierna wordt door de aanwezigen o.l.v. de voorzitter over het agendapunt gediscussieerd. 

Hierbij komt naar voren, dat veel verenigingen het als een gemis zullen ervaren, indien blad  

De Poeldijker niet meer verschijnt. 

 

De vraag wordt opgeworpen, als basis voor ons blad, of er een constante “aanvoer” van kopij zal 

kunnen komen. Deze vraag wordt niet bevestigend beantwoord. 

 

Ook kwam het onderwerp financiën aan de orde. Dit jaar, 2015 is het verwachte verlies     

 ± € 15.000,--  Op de vraag of nieuwe personen eventueel “de kar” willen trekken kwam er alleen 

respons vanuit de R.K. Kerk om mensen te kunnen inzetten.  

Alle andere verenigingen zagen daar geen kans toe. 

Even werd teruggeblikt, welke acties het bestuur van De Poeldijker ondernomen had om het blad in 

stand te houden. Deze waren een bijdrage te vragen aan de verenigingen en aan de lezers. 

Advertenties in kleur plaatsen en een vast aantal pagina’s drukken. 

Al deze dingen hebben niet voldoende opgeleverd om De Poeldijker te laten voortbestaan. 

Er hingen toen al donkere wolken boven ons blad. Vanaf 2007 draait De Poeldijker al met verlies. 

 

Er is de afgelopen jaren verschillende malen overleg geweest met het bestuur van de Bartholomeus 

parochie en het bestuur van De Poeldijker om oplossingen te vinden voor de problemen.  

De heer Verbeek refereerde hieraan tijdens deze bijeenkomst. Hij suggereerde dat als het bestuur van 

De Poeldijker  “voldoende” gedaan had  het niet tot opheffing had hoeven komen.  

Hierna werd de heer Verbeek teruggefloten door de heer Hans van Dijk (Zonnebloem). 

Hij vond dat zijn opmerkingen zeer onterecht waren en sprak zijn waardering uit voor de mensen van 

De Poeldijker. 

Dit werd met applaus door de vergadering bevestigd. 



 

 

 

Overigens was het parochie bestuur zijn eigen inspanningsverplichting ook niet nagekomen. 

 

Een aantal opmerkingen en suggesties. 
Hans van Dijk vraagt zich af of er nog wel behoefte bij de verenigingen is om kopij aan te leveren. 

Zonder kopij hoeven er ook geen machines aangeschaft te worden. 

Bij navraag bleken de meeste verenigingen weinig kopij meer aan te leveren. Als reden werd 

genoemd dat zij geen mensen bereid kunnen vinden om stukjes te schrijven of dat het nieuws op 

eigen website te vinden is en men zo elkaar informeert. 

 

Karin Heemskerk vraagt wat één Poeldijker kost.( 90 eurocent) 

En zij merkte op dat tijden veranderen. 

 

Nico Janssen stelt een eventuele samenwerking met de Monsterse Courant voor. 

 

Kees van Leeuwen (KBO) 

Nieuws van de KBO dat niet alleen voor de leden is, kan door De Poeldijker heel Poeldijk bereiken. 

De jeugd is er echter niet meer mee bezig. 

 

Koos van Leeuwen (Praatje bij een plaatje) 

Heeft fondsen aangeschreven voor een bijdrage aan De Poeldijker om door te kunnen. 

Donateurs werven door een bon in De Poeldijker te plaatsen. 

Koos pleitte voor het voortbestaan van De Poeldijker maar zag ook wel in dat dit financieel niet of in 

ieder geval moeilijk haalbaar is. 

 

De vertegenwoordigster van Vitis meldt dat de activiteiten door de ouderen veel gelezen worden. 

 

In het algemeen is de grootste boosdoener toch het teruglopen van het aantal adverteerders.  

Ook voor 2016 hebben nu al een aantal adverteerders zich al afgemeld. 

 

Stemming 

Er werd door de voorzitter gevraagd of er verenigingen zijn die  mensen kunnen aandragen 

om bij een doorgaan van De Poeldijker bestuurlijk en redactioneel te helpen en mensen te leveren. 

Dhr. Koos Verbeek zou namens de R.K. Bartholomeuskerk 2 mensen kunnen leveren. 

Alle andere verenigingen zagen daar geen kans toe met diverse redenen omkleed. 

 

Hierna werd er gestemd, nadat alle verenigingen en aanwezigen hun zegje hadden gedaan. 

Er werd gestemd over: Stoppen of doorgaan met ons dorpsblad De Poeldijker. 

De RK Bartholomeusparochie en de KBO waren tegen de opheffing van ons blad, alsmede Dhr. 

Koos van Leeuwen.  

Handbal Verburch onthield zich van stemmen.  

De overige verenigingen gingen met pijn in hun hart akkoord met de opheffing van De Poeldijker. 

 

Rondvraag 

Er werd geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hierna sloot de voorzitter de vergadering. 

 
 

 

 

Poeldijk,  30 november 2015 

Frans van Velthoven - secretaris 

 
 

 


