
Algemene ledenvergadering Dorpsraad Kaag-Buitenkaag 28 mei 2021 

Opening en mededelingen. 

 

 

1. Bevorderen van de belangen van de bewoners van de Kaag en Buitenkaag; 
2. Bevorderen van het contact tussen bewoners en de verenigingen en comités 
3. Bevorderen van het contact tussen bewoners en overheden 
4. Uitgeven van de “Heen en weer” 

Overzicht van activiteiten over het jaar 2020/2021. 

Samenstelling bestuur. 

Voor wat betreft de samenstelling van het bestuur informeert Renee Smit de vergadering dat de 
benoemingstermijn van de heren Feitsma en Offerman verstreken is per jaarvergadering van mei 2021. 
Beide heren zijn niet beschikbaar voor herbenoeming. Renee Smit bedankt de heren hartelijk voor hun 

http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0


bijdrage aan het algemeen belang van de Kaag en de Buitenkaag en voor hun inzet. Zij noemt dat er voor 
beide heren een verassing aan huis bezorgd zal worden, waarmee zij het voorjaar goed in kunnen. De 
heren Feitsma en Offerman, beide aanwezig in de vergadering, kijken terug op hun bestuursperiode en 
wensen het nieuwe bestuur veel succes.  

Het bestuur van de Dorpsraad stelt drie kandidaten voor benoeming voor aan de vergadering.  
Het gaat om de heren: 
i) Erwin van Schagen;  
ii) Robbert Meerpoel 
iii) Nick Surben.  
Renee Smit legt uit dat de bestuur kandidaten ieder vanuit hun eigen expertise een belangrijke bijdrage 
aan het bestuur van de Dorpsraad zullen hebben.  
Henny Looijestein, penningmeester, wordt herbenoemd in zijn functie als penningmeester.  
Renee Smit wordt voorgesteld voor herbenoeming en zal vanaf heden de functie van Voorzitter op zich 
nemen.  
Er wordt genoemd dat er nog een vacature is voor een bestuurslid. 
In de enquête hebben een aantal mensen zich aangemeld voor een eventuele bestuursfunctie dus het 
team hoopt dat iemand toe zal treden tot het bestuur. 

De vergaderingen keurt de benoemingen goed. 

Het financiële verslag over het jaar 2020. 

heeft het 

verslag goedgekeurd. De ALV keurt het financieel verslag goed. De voorzitter bedankt de 

penningmeester en de kascommissie. 

 

Discussie aan de hand van de rondvraag. 

De vergadering discussieert over diverse actuele onderwerpen, waaronder: 

o Het spanningsveld dat lijkt te bestaan tussen Kaag en Buitenkaag en de ongemakkelijke situaties 

daardoor ontstaan 

o Te hard rijden in de Beatrixlaan op de Kaag 

o Afval op straat 

o Het afval park op de Buitenkaag dat (te) zwaar belast wordt door bewoners van de Kaag 

o Electrische laadpunten op Kaag en Buitenkaag. 

Sluiting van de vergadering. 

 


