
Nieuwsbrief BV Wheredijk 14-11-2020  
  
Beste leden,  
  
Voor u een nieuwe Nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:  
  

• De verkiezingsprocedure met kandidaatstelling en stappenplan om tot een definitief 
bestuur te komen  

• Op de Algemene Leden vergadering die eenmaal per jaar gehouden wordt er altijd 
een vast agendapunt. Het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen 
verenigingsjaar middels een bestuurlijk jaarverslag en een financieel jaarverslag  
 
  
 
Op onze oproepen in de vorige Nieuwsbrief is goed gereageerd, We ontvingen twee 
aanmelding van leden om zitting te nemen in de commissie Groenplan.   
 
Van zes bewoners ontvingen we ligvergunningen. Deze en de vorige vergunningen 
zijn geanalyseerd en geven ons feiten en extra achtergrond informatie die we kunnen 
gebruiken voor de gesprekken over “legalisatie”. Dank aan alle respondenten.  
 
Verder willen wij verwijzen naar de website waar informatie op staat over het 
Energielabel, iets dat u nodig heeft als u t.z.t uw ark wilt verkopen.  
 
  

Verkiezingsprocedure     
Inleiding.   
Op 28 september jl. is in de bijzondere ledenvergadering afgesproken dat het Interim Bestuur 
initiatieven zou nemen om een Bestuursverkiezing te organiseren. Het Interim Bestuur heeft in de 
laatste Nieuwsbrief voorgesteld om een nieuw Bestuur in plaats van 7 uit 5 leden te laten bestaan. 
Hiertegen zijn 2 bezwaren ontvangen. Gezien de grootte van de bewonersvereniging en de efficiency 
van vergaderen is besloten het nieuwe Bestuur uit 5 leden te laten bestaan. Op de bijzondere 
ledenvergadering is de voorkeur uitgesproken om in het nieuwe Bestuur een afvaardiging van zowel 
de Oostelijke als de Westelijke zijde op te nemen.  

Kandidaatstelling.   

Om de continuïteit, de opgedane kennis, het opgebouwde contact met het Hoogheemraadschap en de 
goede samenwerking met elkaar te continueren, stelt het Interim Bestuur de volgende herkiesbare 
bestuursleden voor :  

Chris Brugman, Anneke Dijkers, Martin Strop (wonende aan de Oostzijde) 
Anton Schouten (wonende aan de Westzijde)  

Niet verkiesbaar zijn. 
Karin Ammerlaan-Nies, Harmen Molenaar. 



Henk Heemeijer is eveneens niet herkiesbaar. Zijn datum van herkiesbaarstelling valt in 2021 en hij 
neemt hierdoor automatisch zitting in het nieuw te vormen Bestuur.  

Aanmelding.  

Voor bewoners die zich willen aanmelden als kandidaat bestuurslid, geldt het volgende :   

- zich kandidaat stellen kan t/m zaterdag 28 november as.  

- aanmelden gaat via het E-mail-adres wheredijk@hotmail.com. Deze aanmelding dient, naast uw 
persoonlijke gegevens en handtekening, voorzien te zijn van namen en handtekeningen van tenminste 
3 andere leden, die u voor een bestuursfunctie voordragen.  

Nadere informatie over het vervullen van een eventuele bestuursfunctie kan telefonisch bij de interim 
voorzitter Anton Schouten 06-28128006 ingewonnen worden.  

Stapsgewijs ziet de verkiezingsprocedure er als volgt uit:  

1. Er wordt een kandidatenlijst opgesteld waarbij iedere kandidaat zich kan voorstellen (max 60 
woorden en één foto)  

2. Het Interim bestuur stelt een onafhankelijke kiescommissie samen. Deze zal bestaan uit drie 
onafhankelijke personen, waarvan één voorzitter is. De taak van deze kiescommissie is de stemming 
ordentelijk - aan de hand van een aan hen verstrekte stemgerechtigde ledenlijst - te laten verlopen en 
de stemmen te tellen  

3. Per woonboot kan één stembiljet ingevuld worden, waarop u 4 kandidaten aankruist die u in het 
nieuwe Bestuur wilt hebben. De stemming is schriftelijk in een hiertoe ingericht stemburo in het 
gebouw van de Prinsenstichting, Rudolf Garrelsstraat 2 te Purmerend, op een nog nader te bepalen 
datum  

4. Het stembiljet wordt ter plekke op vertoon van een geldig identiteitsbewijs aan de stemgerechtigde 
uitgereikt met de bedoeling deze ter plekke in te vullen en in een hiertoe bestemde doos te deponeren  

5. Mocht u op bovengenoemde datum verhinderd zijn, kunt u via het mail-adres 
wheredijk@hotmail.com een machtigingsformulier aanvragen. Dit machtigingsformulier kunt u 
ingevuld en voorzien van uw handtekening en een (kopie van) identiteitsbewijs meegeven aan degene 
die u machtigt. Als voorwaarde geldt dat één lid door maximaal één ander stemgemachtigd lid 
gemachtigd mag worden  

6. Na sluiting van de stembus zal de telling plaatsvinden door de kiescommissie. De schriftelijke 
uitslag hiervan zal door de voorzitter van de kiescommissie aan het Interim Bestuur worden 
overlegd.    

7. Het Interim Bestuur geeft de uitslag van de stemming door aan de leden   

Tot slot  
Mochten er zaken zijn die niet in deze procedure voorzien zijn wordt verwezen naar de statuten.  

In het stemburo zullen de geldende coronamaatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM in acht 
worden genomen.       
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Bestuurlijk jaarverslag 2019  
  
Door corona is de ALV begin dit jaar niet doorgegaan, daarnaast was er een bestuurlijk probleem door 
het vertrek van de voorzitter en secretaris in maart 2020.  
Door deze 2 oorzaken heeft de opmaak van beide jaarverslagen helaas vertraging opgelopen.  
  
Hierbij bieden wij u beide documenten aan.   
  
Bestuurlijk jaarverslag 2019  
  
In 2019 is door het bestuur vastgesteld dat de gesprekken met HHNK en de Gemeente moeizaam  
verliepen. Om ons bij te staan in de reacties op de voorgenomen maatregelen van het HHNK is contact 
gezocht met een advocaat gespecialiseerd in woonboten. Deze adviseerde om een onafhankelijke 
procesbegeleider in te schakelen. Met deze procesbegeleider is een aantal gesprekken geweest.   
  
Het overleg met HHNK stond met name in het teken van het aandragen van alternatieven van onze 
kant, zoals deze aangedragen en ontwikkeld zijn op de ledenraadpleging in juli 2018. Tijdens de hele 
projectontwikkeling ter verbetering van de Wheredijk is 7 maal overleg geweest met de projectleider 
en omgevingsmanager van HHNK. Vanuit HHNK vond per 1 mei 2019 een personeelswisseling plaats 
van projectleider.   
  
Daarnaast waren er contacten met de Gemeente over de dijkverbetering en het HHNK over  het 
participatie plan van Arcadis, welke in opdracht van het HHNK samengesteld is.  
  
Het bestuur van de BVW is 9 maal in vergadering bijeen geweest, 1 nieuwsbrief is er verstuurd en zijn 
er 3 mails naar de leden uitgegaan over oa het aanmelden bij een buurtapp, aankondiging metingen 
door het HHNK,en dat er onveilige situaties op de Dijk gesignaleerd zijn. Ook is er een algemeen 
leden vergadering georganiseerd op 1-4-2019, waarvan het verslag eveneens aan de leden is 
toegezonden.  
In het verslagjaar zijn er geen nieuwe bestuursleden weggegaan of bij gekomen.  
 
Financiële jaarcijfers 2019  
  
In de begroting voor 2019 was 2000 euro opgenomen voor juridisch advies, en was de contributie op 
50 euro gesteld om dat geld binnen te krijgen. Er is in 2019 echter maar 450 euro daadwerkelijk aan 
uitgegeven. Dit resulteert in een winst van ruim 1500 euro over het boekjaar 2019.   
De doelstelling van de vereniging is natuurlijk geen winst maken, maar het hebben van voldoende 
middelen om de initiatieven uit te voeren welke nodig zijn.  
  
In de begroting voor 2020 is opnieuw 2000 euro opgenomen voor juridisch advies waar ten tijde van 
schrijven 726 euro van is uitgegeven.   
Het voorstel van het bestuur is om de contributie over 2020 (welke nog geïnd moet worden na de 
goedkeuring van deze cijfers) terug op 25 te zetten.   
Op deze manier gebruiken we de winst van 2019 voor het oorspronkelijke doel zonder jaar op jaar 
winst te blijven maken.  
Dit had in de cijfers gedaan kunnen worden door een reservering op te nemen, en een balans op te 
maken waar dit in vastgelegd wordt. De penningmeester heeft ervoor gekozen om het simpel te 
houden en een verlies te begroten ter compensatie van de winst van 2019.   
  
De kascommissie bestaande uit de heren Broekema en Bogert hebben in oktober 2020 de boeken 
gecontroleerd. Zij concluderen: “Het verslag geeft een waarheidsgetrouw beeld van de inkomsten en 



uitgaven van de vereniging. Wij verzoeken de vergadering de penningmeester decharge te verlenen 
voor het boekjaar 2019.”  
  
De volledige jaarcijfers en verklaring van de kascommissie zal op de website www.bvwheredijk.nl 
gepubliceerd worden, mocht u vragen of bezwaar hebben hoort het bestuur dat graag van u voor 21 
november.  
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