
VERSLAG VAN EEN TUSSENTIJDSE  DORPSRAADVERGADERING OP 25-11-2013. 
 
 
De Dorpsraad heeft haar leden bijeengeroepen, naar aanleiding van een mail van 
dhr.Van Ravenzwaaij, waarin hij aangeeft, dat hij zich terugtrekt uit de DR. 
 
Aanwezig bij deze meeting zijn: dhr. De Haan; dhr. Landman; dhr. Meijer; mevr. Bracht; 
dhr. Lashley; dhr. Grit; dhr. Deekens; mevr. Mooy. 
Afwezig zonder kennisgeving: dhr. Den Hollander; dhr. Van Ravenzwaaij; mevr. Ten 
Boekel. 
 
Als vice-voorzitter opent dhr. Deekens de vergadering. Hij geeft alle aanwezigen de 
gelegenheid, om zijn zegje over deze situatie te doen. 
In grote lijnen komt het er op neer dat alle aanwezigen het onfatsoenlijk, misschien zelfs 
laakbaar, vinden, dat dhr. Van Ravenzwaaij niet aanwezg is. 
Tenslotte gaat deze bijeenkomst over zijn functie, of eigenlijk het ter beschikking stellen 
van deze functie en dan blijft hij weg, zonder afwezigheidsbericht.  
 
We gaan over tot de orde van de avond, er zal een andere vz gezocht moeten worden. 
De vraag is of we deze binnen onze gelederen gaan zoeken of daar buiten. 
Ervaring leert, dat buiten de deur zoeken, meestal niets oplevert. 
 
Dhr. Deekens geeft aan, dat hij, als vice-voorzitter, tijdelijk de honneurs zal waarnemen, 
zoals ook van hem verwacht wordt. Tegelijkertijd geeft hij aan, alleen als vz op te treden, 
en geen bijkomende klussen kan doen, ivm gebrek aan tijd. 
 
De vergadering is blij met dit aanbod, want dan is voorlopig de kou uit de lucht. 
Maar er volgt dan toch nog discussie, hoe nu verder op de lange termijn? 
 
Mevr. Mooy stelt dat zij zich wel beschikbaar wil stellen als voorzitter, met dezelfde 
restricties als dhr.Deekens heeft aangegeven. 
Zij zal de avonden als vz leiden, en verder veel delegeren naar de overige leden, in hun 
hoedanigheid als lid van een werkgroep, of als secretaris. Vastgesteld wordt dat men 
vertrouwen heeft in elkaars hoedanigheid en kennis als lid van een werkgroep of als 
secretaris. 
De aanwezige leden stemmen over het voorstel van Mevr. Mooy, en het wordt unaniem 
aangenomen. Mevr. Mooy bedankt de leden voor het in haar gestelde vertrouwen. 
De bestuurswisseling zal per 01-01-2014 van kracht zijn. 
 
Dan volgt er nog een rondje rondvraag: 
Dhr. Klijn heeft een mail gestuurd, waarin hij aangeeft volgens de statuten geen recht 
meer heeft om lid te zijn. Dit klopt. Afgesproken wordt dat de secretaris dhr. Klijn een 
mail zal sturen hierover. 
Het onderwerp "openbaar vergaderen" komt weer aan de orde. Afgesproken wordt dat 
de vergaderingen voor een ieder open staan en als er dingen zijn, die de leden onderling 
willen bespreken, dat dit dan na de vergadering of op een andere tijd en plaats zal 
plaatsvinden. 
Dhr. Grit: wil aangeven dat hij vertrouwen heeft in de manier van voorzitten van mevr. 
Mooy en dat er dus aan time-management gedaan zal worden tijdens de vergaderingen. 
Is het verstandig om een protocol af te spreken hoe om te gaan met mailverkeer 
onderling? Het blijkt dat er verschillende leden vaak niet reageren, of niet goed lezen. 



Afgesproken wordt dat een ieder het mailverkeer goed leest, alvorens men gaat 
reageren. Dit houdt het zuiver. 
Dhr. Lashley is blij met het resultaat van deze avond. 
Mevr. Bracht: wil nog even duidelijk hebben wie naar de bijeenkomsten gaan mbt de 
kustversterking op 11 en 12 december as. Afgesproken wordt dat zij en dhr. Landman 
contact hierover hebben en dat dan gekeken wordt wie waar naar toe gaat. 
Dhr. Meijer: wil meedelen dat hij blij dat deze avond op deze manier heeft 
plaatsgevonden en is blij met het resultaat. 
Dhr. Landman: stelt een aantal agendapunten voor, voor de vergadering van 12 
december as., tw.: stand van zaken eigen Dorpsraad Groote Keeten en de voortgang 
van de werkzaamheden Dorpsplein. De secretaris noteert deze suggesties met 
instemming van de vergadering. 
 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit dhr. Deekens de vergadering en bedankt een ieder 
voor zijn aanwezigheid en inbreng. 
 
 
Tot zover het verslag van deze ingelaste vergadering op 25 november 2013. 
 
 
Callantsoog, 
25 november 2013, 
Anneke Mooy, 
notulist. 
 


