
 
 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede, 

gehouden op donderdag 14 maart 2019 om 20:00 uur in Dorpshuis ‘de Vluchthaven’ te Lijnden 

Aanwezig Bestuur: Jos Weel, plaatsvervangend voorzitter, Joop Baars, penningmeester, Inge Visser, 

Connie Ottenhof, Otto van Vugt, Christel Biermans, secretaris.  

Verhinderd: Gerrit Klaasse Bos, voorzitter, 

Overige aanwezigen:  Eric van der Vuurst en Laurent Buiting  

1.  Opening en mededelingen.  

Om 20:00 uur opent de plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2.   Notulen vergadering 22 februari 2018 

Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen; de notulen worden goedgekeurd. 

3.  Financieel verslag 2018 

Een kopie van het financiële verslag 2018 is voor alle aanwezigen beschikbaar. De penningmeester 

geeft een korte uitleg. De financiele reserves van de Dorpsraad zijn enigszins geslonken, omdat niet 

alle activiteiten vergoed worden door de gemeentelijke budgetten en persoonlijke bijdragen. De 

Donderdag Soos  (Oud doet Wijs) neemt daarvan een deel voor zijn rekening, maar wordt wel direct 

werkelijks aan Lijndenaren besteed.  De spontane aanleg van de ijsbaan vorig jaar februari slokte ook 

wat op van deze reserves, omdat de aanvraag voor een wijkbudget maar ten dele werd 

gehonoreerd. O.a. de kapotte trafo’s in de verlichting van het veld waren een onverwachte 

kostenpost, maar droegen wel bij aan het avondplezier op de ijsbaan. Omdat een vorstperiode 

moeilijk tevoren te plannen is, voelt de afwijzig van het budget als onbegrijpelijk aan. Kascontrole is, 

door de lage begroting, niet nodig. Het verslag is goedgekeurd en op 28 januari 2019 getekend door 

de voorzitter, penningmeester en secretaris van de Dorpsraad. 

4.  Wijzigingen in het bestuur 

Wegens gepland vertrek uit Lijnden van de secretaris ontstaan in het Bestuur een vacature voor 

deze functie. De secretaris wordt bedankt en ontvangt een prachtig boeket bloemen. 

In de ontstane vacature wordt voorzien door de benoeming van Angelique Vrijbloed. 

5. Verslag activiteiten 2018 

De secretaris leest het activiteitenverslag over 2018 voor. Het verslag is te vinden op de website 

www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede  bij de Dorpsraadverslagen.  

Uit dit verslag en de discussie eromheen blijkt helaas duidelijke de stroperige manier waarop 

activiteiten met de Gemeente en ook met de Stichting Leefomgeving Schiphol verlopen.  
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6. Rondvraag 

Veiligheids App Lijnden (Oost en West): de heer Eric van der Vuurst zoekt een mede-beheerder 

voor deze veiligheids App Lijnden West in verband met het vertrek van Louis van Daalen. Eric blijft 

voorlopig beschikbaar als mede groepsbeheerder Lijnden West. Het beheer leidt soms tot 

vervelende situaties met dorpsgenoten, die de App onterecht gebruiken. Hij vraagt of de Dorpsraad 

‘eigenaar’ zou kunnen zijn van de Whattsapp groepen Lijnden Oost en West. De regels worden dan 

voortaan uit naam van de Dorpsraad door de beheerder toegepast. Dit wordt toegezegd. 

In een artikel in de Boeselijn met oproep voor een mede-beheerder kan ook vermeld worden dat 

nieuwe aanmelding voor de whatsapp groepen gemaild kunnen worden aan de Dorpsraad 

(secretaris@dorpsraadlijnden.nl)  

AED voor Lijnden: De huidige AED in Lijnden hangt in Dorpshuis De Vluchthaven en is dus niet 

beschikbaar bij behoefte wanneer het dorpshuis gesloten is. Er is een verzoek voor een AED in de 

openbare ruimte meer in het bewoonde gedeelte van Lijnden. Een AED buiten heeft echter een 

thermokast (warm in de winter en koelend in de zomer) nodig en dus elektriciteit. Voorgesteld 

wordt de geplande fietslaadpaal op de kop van de Raasdorperweg aan de Ringvaart mede hiervoor 

te gebruiken. De secretaris zal met dit voorstel contact opnemen met de Gebiedsmanager. 

7.  Sluiting 

De plaatsvervangend voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en aandacht en biedt alleen 

een drankje aan. 
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