Notulen Algemene Ledenvergadering
Notulen 1e Algemene Ledenvergadering Vereniging Ons Dorp Rumpt gehouden op
maandag 2 april 2012 in dorpshuis Albertine te Rumpt, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Welkom, opening en vaststellen agenda
Doel van deze ledenvergadering
Stand van zaken
Mogelijke vervolgstappen
De leden aan het woord
Pauze
Benoeming kascontrole commissie
Rondvraag
Sluiting

1. Welkom, opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen (41 leden) welkom. Niet
aanwezig maar via een volmacht vertegenwoordigd zijn 34 leden.
2. Doel van deze ledenvergadering
De voorzitter geeft aan dat het doel van deze vergadering is het bespreken van de stand
van zaken, het bepalen van onze positie en het bepalen van vervolgstappen.
3. Stand van zaken
De voorzitter vat de huidige stand van zaken kort samen. De vereniging streeft naar
maximale openheid voor haar leden en zal op de website alle relevante informatie blijven
plaatsen. Zo ook alle correspondentie met bestuurlijke organen en hun reacties.
Het aantal leden is wederom gegroeid en bedraagt momenteel 218, daarmee is ruim
35% van de kiesgerechtigde inwoners van Rumpt vertegenwoordigd. De vereniging kan
alleen acteren als zij het mandaat van haar leden heeft. Daarom is het van belang te
inventariseren welke positie de aanwezige en gevolmachtigde leden van de vereniging
innemen aangaande het Zorglandgoed. Aangezien dit de eerste algemene
ledenvergadering is, gaat dit in stemming worden gebracht.
4. Mogelijke vervolgstappen
De voorzitter bespreekt drie voor de vereniging mogelijke alternatieven:
1. Stoppen
2. Op afstand volgen
3. Leden werven en actief beleid voeren
De voorzitter bespreekt verder de Wet Openbaarheid Bestuur. Deze wet regelt de
openbaarheid van informatie door de overheid.
Op basis van de wet Openbaar Bestuur is alle relevante informatie opgevraagd bij de
gemeente omtrent het Zorglandgoed. Uit de inmiddels ontvangen informatie is naar
voren gekomen dat zij geenszins volledig is. De vereniging zal de gemeente attenderen
op deze onvolledigheid en om de ontbrekende informatie verzoeken.

Ook bij de provincie is een WOB ingediend op individuele titel door één van onze
dorpsgenoten en leden. De vereniging zal een aanvullend WOB-verzoek indienen, omdat
ook hier geen sprake is van een volledig beeld.
5. De leden aan het woord
Er wordt over drie punten gestemd.
Stemming 1 - Aangezien dit de eerste algemene ledenvergadering is dient de positie van
de vereniging aangaande het zorglandgoed formeel te worden bepaald. Het resultaat van
de hoofdelijke stemming is:
-

Voor het Zorglandgoed: 0 leden.

-

Neutraal t.o.v. het landgoed: 3 leden.

-

Tegen het landgoed: 72 leden.

De positie van de vereniging t.o.v. Linge’s Zorglandgoed is derhalve: tegen het
zorglandgoed.
Stemming 2 - De drie geschetste mogelijke alternatieven voor het beleid van de
vereniging worden in stemming gebracht. De uitslag van de stemming was unaniem,
namelijk voor alternatief 3; dat wil zeggen dat de vereniging leden zal werven en met
een actief beleid voort zal gaan.
Stemming 3 - De twee mogelijke acties gebaseerd op de Wet Openbaarheid Bestuur
worden in stemming gebracht. Het voortzetten en opvolgen van de huidige WOB
aanvragen en indienen van verdere WOB aanvragen wordt unaniem door de leden
aangenomen.
6. Pauze
7. Benoeming kascontrolecommissie
Als leden van de kascontrole commissie zijn benoemd Hans Ooteman en Linda van
Santen. Als reservelid is benoemd Arie Jan Wind.
8. Rondvraag
Er wordt een suggestie gedaan om via de website te inventariseren of en in welke
mate er binnen het dorp specifieke expertise aanwezig is die de vereniging verder kan
ondersteunen in haar strijd tegen het zorglandgoed. Deze suggestie zal worden
overgenomen door de vereniging.
Er wordt een suggestie gedaan om via ingezonden brieven de positie van de
vereniging kenbaar te maken bij de gemeente en betrokkenen. Hierover wordt met
elkaar gesproken en in zijn algemeenheid wordt vastgesteld dat dit het beste kan worden
gedaan door individuele leden op persoonlijke titel.
-

Het verslag van deze vergadering zal worden geplaatst op de website.

9. Sluiting
De voorzitter dank ieder voor zijn/haar aanwezigheid en betrokkenheid en sluit de
vergadering om 21.45 uur.

