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Jaarverslag 2020 
 
Algemeen 

 

Bestuurlijk 

2020 stond voor het grootste gedeelte in het teken van corona. Activiteiten die werden 

georganiseerd, uitgesteld en uiteindelijk afgesteld vanwege de wereldwijde pandemie. 

 
Commissies 
In 2020 hebben de Dorpsraad en/of de diverse commissies (commissie Groen en Grijs, commissie 

Jeugd Veiligheid Cultuur, commissie Dierenvreugd, Koepelcommissie) voor het grootste gedeelte 
online vergaderd. Vele activiteiten zijn geannuleerd 

 

Extern overleg 
De maandelijkse vergadering met Marcel Leek is weer losgekoppeld van het Gebiedsoverleg (GO).  

In het GO worden de grote overkoepelende thema’s behandeld. Details worden besproken in 
Beheer en Onderhoudsoverleg (B&O) met Marcel Leek en Rik Storm. 
De dorpsraad wordt als een volwaardige gesprekspartner gezien voor de gemeente. 

 

Tot slot DR 2.0 
Het motto van 2020 was centrum, centrum en nogmaals centrum. Hetgeen heeft geresulteerd in 
het opzetten van het Dorpscafé. De activiteiten die hieruit voortvloeiden zijn hieronder te lezen. 

 
 

Commissieleden: 

 
Jeugd, Veiligheid en Cultuur (JVC): 

Piet Kwak (voorzitter), Connie van Breemen, Ben Haspels, Frans Engelander en Louise van 

Zandvoort 

 
Groen en Grijs (G&G): 

Peter Bootsman (voorzitter), Frans Engelander, Ben Haspels, Willemijn van Klingeren, Lyda 

Rodenhuis, Mart van Staveren, Han Warning en Louise van Zandvoort 

 

Dagelijks Bestuur: 

Marcel Klein (voorzitter), Louise van Zandvoort (secretaris)  Martijn Schouten (penningmeester), 
Piet Kwak en Peter Bootsman 
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Jaarverslag (commissie) Dorpscafé 

 
In 2020 hebben wij 9 keer vergaderd: januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober 
en november. 

 
We zijn in augustus 2019 gestart en we hadden verschillende plannen om het centrum 

aantrekkelijker te maken: 

• Communicatie met de gemeenschap ten aanzien van de deplorabele staat van de 
Venneperstraat 

• Een tent op het Harmonieplein om aandacht te krijgen voor de Venneperstraat en welke 

ideeën de bewoners hebben om dit te verbeteren 
• Etalages aan de Venneperstraat vullen 
• Een lied maken en deze met bewoners delen 
• Een wedstrijd uitschrijven op zo’n manier dat men langs de etalages diende te lopen 
• E-mails sturen naar organisaties die ons mogelijk zouden kunnen helpen bij het vullen van 

de etalages 

• Spandoek maken 

• Hanging baskets ophangen 
• Een briefkaart met foto’s en ‘groeten uit Nieuw-Vennep’ 
• Trello kaarten zijn aangemaakt 
• Plantenbakken en bankjes plaatsen 
• Samenwerking met HVC (Jamie Hooi) om dit voor elkaar te krijgen 

 
Helaas blijkt de werkelijkheid weerbarstiger en corona en de dientengevolge maatregelen hebben 

ons beperkt om een en ander te regelen. 
 
Uiteindelijk is het volgende bereikt: 

• Een etalage (Venneperhof) is gevuld met behulp van Pier K 
• Plantenbakken zijn geregeld en staan (voorlopig) op het Venneperplein 
• Bankjes zijn geplaatst in de Venneperstraat 

• De andere leegstaande etalages herbergen nieuwe winkels 
• Spandoek gemaakt in samenwerking met Logo’s en Letters en frame opgehangen  voor 

oude pand Reng Verkuyl (ligt nu bij Logo’s en Letters op de zolder – kan elders nog een 
keer worden gebruikt) 

• De sloop is gestart 
 
De samenwerking met ander organisaties zoals de Oranjevereniging, BiZ i.o., OVHZ en de 

Dorpsraad hebben de kerstperiode aangepakt om een aantal zaken voor elkaar te krijgen. 
Kerstverlichting en kerstbomen zijn een mooie voorbode. 
Deze organisaties zullen het centrum verder aantrekkelijker maken en de goede zaken voortzetten! 
 
Denk hierbij aan: 

• Plantenbakken in de Venneperstraat – check met Loek Verhoeven en Marcel Leek voor de 
verplaatsing en opknappen 

• Hanging baskets regelen - via Somkido 
• Spandoek nog ergens anders plaatsen? Voor een van de braakliggende terreinen? 
• Banners op de brug – richting Getsewoud? 
• Bloembakken op de brug – OVHZ en BiZ 

• Boerenmarkt organiseren met boeren uit de regio 
• Fontein op het Harmonieplein, stoeptegels met water, platanen en beelden (à la 

Handelplein) voor kinderen om te spelen 
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Jaarverslag 2020 commissie Groen en Grijs 

 
Leden:  Louise van Zandvoort, Mart van Staveren, Frans Engelander, Willemijn van Klingeren.  Ben 
Haspels, Lyda Rodenhuis, Niels Groenewoud en voorzitter Peter Bootsman. 
 
In 2020 hebben wij 7 keer vergaderd: januari, februari, maart, mei, augustus, september en  
oktober. 

 
De vergaderingen zijn online gehouden via Googlemeet. De meeste van onze vergaderingen 
hebben we gehouden met het programma Trello als leidraad, alle leden kunnen in het programma 
bewerkingen uitvoeren zoals informatie, bijlages toevoegen  Aan de hand van diverse kaarten 
hebben we een duidelijk overzicht over alle projecten en lopende zaken met bijbehorende 
kaarten/bijlages. 
 

Han Warning en Ben Haspels participeren in het gemeentelijke klankbordoverleg Bols-Pionier, 
andere participanten zijn bewoners en bedrijven van genoemde gebied. 
Mart van Staveren, Ben Haspels en Frans Engelander nemen deel aan de klankbordgroep Nieuw-

Vennep West (NVW). Han Warning heeft zich in het verleden als privépersoon aangemeld. 

 
Groen: 
PARK21 

• Regelmatig hebben wij Park 21 onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Helaas zijn er 
geen vorderingen. De gemeenteraad heeft, in onze ogen,  PARK21 niet voortvarend 
aangepakt. Zorgen om de MER, toegankelijkheid, vervuilde grond blijven onze punten van   
aandacht. 

Kerstboom 
• De kerstboom op het grasveldje bij Hubo Duwel werd onze treurden genoemd. Ondanks 

grondverbetering was de boom niet meer te redden. Volgens kenners kon op die plek geen 
kerstboomachtige boom groeien. Eind november is de boom gerooid en is er een 
vlaggenmast (Fairybell) voor terug gekomen 

Sportveldweg 
• In december is de eerste paal de grond ingegaan. 

Boomrooilijst 

• Ook in 2020 hebben we de door de gemeente geleverde lijst van te rooien bomen 
nagelopen en geen boom kunnen ontdekken die ten onrechte weg moest. 

Venneperhout 
• Door corona werd het park door meer mensen bezocht en kwamen er ook meer klachten 

over het onderhoud of juist het gebrek er aan. Getouwtrek tussen gemeente en 
Staatsbosbeheer over wie wat moet doen; herhaling van eerdere zetten. Ook een klacht 

van een bewoner in het Witte Weekblad maakte geen indruk. 

 

Grijs: 
Schiphol 

• Omgevingsraad Schiphol (ORS) zal vervangen worden door de Maatschappelijke Raad 
Schiphol (MRS). Bewonersorganisaties kunnen participeren, maar het lijkt meer een praatje 
voor de bühne. 

• Vertegenwoordiger namens DR,  Peter Bootsman, heeft aangegeven geen kandidaat voor 

volgende periode te willen zijn. Hij wil wel iemand inwerken maar tot nu toe, ondanks 

oproepen via mail en nieuwsbrief, heeft niemand zich gemeld. 
Braakliggende terreinen: 

• Eind december kwam het verlossende woord, er was een overeenkomst met 
projectontwikkelaar Wilma-Green. 

Station 
• Er wordt een gebiedsonderzoek gepland voor 2021. De Venneperweg bij ‘t Kabel is geheel 

gerenoveerd. Is nu 60 km weg geworden dus probleem dat auto’s te hard richting  station 
rijden is nu grotendeels opgelost. 

Centrum Nieuw-Vennep 
• Begin februari is met de sloop van de oude panden begonnen.  

Rotonde Oosterdreef/Venneperweg 
• Is gereed naar onze tevredenheid. Eind 2020 zijn er wat boompjes aangeplant, overig 

groen komt in 2021. 
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Moskee 

• Takwa is gesloopt. 
Fietsoversteken 

• De Haarlemmermeerse fietsersbond heeft een beschouwing en voorlopige inventarisatie 
gedaan over de diverse fietsoversteken en rotondes. Ben Haspels en Peter Bootsman 
hebben de opmerkingen per oversteek bekeken en terugkoppeling gegeven aan de bond. 

Zij zouden er in 2021 op terugkomen. 

 
Overleg met gemeente: Gebiedsvergadering nieuwe stijl 

• Beheer en Onderhoud (B&O): om de 6 à 8 weken is er online overleg. Er wordt gewerkt 
met een Excel sheet met de onderwerpen zijn gerubriceerd. Daar waar nodig wordt er via 
mail of telefonisch contact gezocht om zaken snel op te lossen. Beide partijen vinden dit 
erg prettig en verloopt ook heel goed. 

 
Algemeen 

Mailverkeer met bewoners is er geweest over: 

• Tekort aan betaalbare woonruimte 
• Participatie straatverlichting Nabuccosingel  
• Speeltuinen en inrichting 
• Olifantenpaadje en vermeende missende bestrating 
• Staat van onderhoud Venneperhout 

• Snelheid verkeer XXXXstraat 
• Staat van onderhoud Herfstpark (door Covid in koelkast) 

 

De commissieleden hebben in 2020 zelf regelmatig meldingen via de gemeenteapp gedaan over 

zaken zoals slecht straatwerk, meubilair, groen etc. De meeste zaken zijn vaak snel opgepakt en 

voor een paar items moest een budget voor aangevraagd en/of ingepland worden. 
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Financieel jaarverslag 2020 

Inleiding 
Stichting Dorpsraad heeft ook over 2020 een gedegen resultaat. Ondanks de beperkingen die 

COVID-19 op ons allen heeft gelegd, heeft de Dorpsraad een impact kunnen maken die de de 
participatie en  leefbaarheid heeft bevorderd.  
 
Hoogtepunt is de sloop van de panden aan de Venneperstraat. Daarnaast ook de vele activiteiten 
die zijn ondernomen om in het Centrum het gevoel van samen te bevorderen (banners), 
verbeteren van de Symfonie (aankleden leegstaande winkels) en kerstversiering.  

 
Vrienden van Nieuw-Vennep 
Van groot belang voor Dorpsraad zijn de vrienden van de Dorpsraad. Deze vrienden geven een 
solide basis en erkenning aan het werk van de Dorpsraad. De vrienden hebben in 2019 in totaal 
EUR 1.181,90 gedoneerd waardoor de totale schuld aan de vrienden is toegenomen tot een totaal 
van Euro 12.062,31 
 

Overschot & Tekort 
2020 laat een bescheiden overschot zien van EUR 447,13. Dit overschot is iets vertekend omdat 
geplande activiteiten voor een dorpscafé aangaande het Centrum van Nieuw-Vennep in goed 
overleg met de gemeente is uitgesteld tot 2020. Het bestuur verwacht dan ook dat het overschot 
dan ook ten goede gaat komen voor dit doel volgend jaar.  
 
 

De positieve financiële ontwikkelingen en continue steun van de Vrienden van Nieuw Vennep laten 
wel toe om om jaarlijks grotere investeringen te doen ten behoeve van de participatie en 
leefbaarheid in Nieuw Vennep. 
 
Algemene reserve 
De totale aanwezige Liquide middelen zijn EUR 23.390,46 De algemene reserve is EUR 17.364,61. 

Het positieve bedrijfsresultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Aanbevelingen 

De financiële situatie toont een grote mate van continuïteit aan van Stichting Dorpsraad. De 
reserves laten het toe om meer middelen aan te wenden voor verbetering van Nieuw-Vennep.  
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Jaarverslag commissie Dierenvreugd 2020 
 
Algemeen  
Medio 2017 heeft de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep het bestuur van de voormalige stichting 
Vriendenkring van kinderboerderij Dierenvreugd overgenomen. De commissie Dierenvreugd is 
daarna in het leven geroepen met als doel alle benodigde activiteiten uit te voeren die er voor 

zorgen dat de kinderboerderij voor de eigen “bewoners”, zijnde de beheerders en de cliënten van 
Ons Tweede Thuis (zij zijn verantwoordelijk voor de exploitatie/beheer van de kinderboerderij) en 
alle bezoekers groot en klein, oud en jong een fijne (be)leef- en werkomgeving is en blijft.  
Het jaar 2020 staat volledig in het teken van corona. Onze kinderboerderij is voor langere tijd 
geheel of gedeeltelijk gesloten geweest en dit heeft grote invloed gehad op de cliënten, beheerders 
en alle activiteiten van de commissie.  
 

Commissie Dierenvreugd  
De commissie bestaat uit : Eric van Haeringen (voorzitter), Martijn Schouten (penningmeester), 
Truus Klerk, Peter Bokhorst, Michiel Schreinders, en Mart van Staveren. Peter Bokhorst heeft zich 
per 31 december 2020 teruggetrokken uit de commissie. We komen iedere drie maanden bij 

elkaar. Onder de commissie vallen twee subcommissies, het activiteitenteam en de 
bouwcommissie.  

 
Activiteitenteam  
Het team bestaat einde 2020 uit Eric van Haeringen, Cor Bouterse, Danielle van der Sluis, Sandra 
Hoogenboom, Marlene Hoogervorst en Rachelle van Marsbergen. Rachelle is toegetreden in 2020, 
Gabrielle Groot (begeleidster cliënten Ons Tweede Thuis) is gestopt, zij is niet langer werkzaam op 
onze kinderboerderij. Het team komt normaliter maandelijks bij elkaar, maar als gevolg van corona 
is dat in 2020 anders. Het was niet mogelijk om de geplande activiteiten (paasfeest, lentefeest, 

Halloween en kerstmarkt) te organiseren.  
 
Bouwcommissie  
De commissie bestaat einde 2020 uit Cor Bouterse, Michiel Schreijnders en Henk Zethof. Peter 
Bokhorst heeft zich per 31 december 2020 teruggetrokken uit de commissie. Voor de uitvoering 
van het onderhoud is er een klusteam die bestaat uit een mix van vrijwilligers, Dorpsraadleden en 
mensen van Stichting Paraat. Het team komt normaliter bijna maandelijks bij elkaar, maar als 

gevolg van corona is dat in 2020 anders. Het was niet mogelijk om activiteiten zoals klusdagen of 
NL-Doet te organiseren. In de periodes dat de kinderboerderij voor publiek en cliënten gesloten 
was hebben de begeleiders kleine klusjes en schilderwerk in verschillende gebouwen verricht.  
 
Vrijwilligers  
De administratie van de vaste vrijwilligers die regelmatig iets doen voor de kinderboerderij wordt 

gedaan door Ingeborg Visser, begeleidster cliënten op de kinderboerderij. De volwassenen hebben 
allemaal een VOG. Naast deze vrijwilligers worden er incidenteel extra vrijwilligers ingezet. In 2020 
is de inzet van vrijwilligers zeer beperkt geweest omdat er geen activiteiten vanuit de commissie 
georganiseerd zijn.  
 
Donateurs/giften  
Eind 2020 hebben we 534 ‘donateurs’. Maar in werkelijkheid zijn er 190 mensen die een bedrag 

aan ons overmaken. Dat is 35% (eind 2018 was dit 25%). De 344 mensen die nog niks aan ons 
overmaken, maar wel twee keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen, proberen we over te halen 
om wel aan ons te doneren. Naast donateurs hebben we nog een aantal speciale giften ontvangen:  

● Autobedrijf De Wildt: € 1000  
● Tom en Job Verhulsdonk : een kruiwagen vol gereedschap  
● Gemeente Haarlemmermeer: 20 fruitbomen  
● De Houtsnip : grote houten bank  

● Ploeg Kozijnen : € 650  
 
Nieuwsbrieven  
Twee maal per jaar maken we een nieuwsbrief voor alle donateurs. Deze worden via mail verstuurd 
of rondgebracht/opgestuurd.  
 

Sponsoren, speeltoestellen  
Er is een grote groep van sponsoren die ons het hele jaar bij staan in de vorm van gratis leveren 
van goederen en diensten zoals bouwmaterialen, machines voor grondwerk en personen die hand 
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en spandiensten verlenen. Daarnaast zijn er sponsoren die ons specifiek bij een activiteit helpen 

door het gratis of tegen een hoge korting verstrekken van materialen of eten en drinken.  
In 2020 hebben we vooral dankzij de bijdragen van de firma Bakker en Griekspoor, zowel 
financieel als in materiaal en arbeid, twee nieuwe speeltoestellen kunnen aanschaffen en plaatsen. 
Voor de commissie was dit ook een flinke uitgave, maar zonder hun hulp was dit niet mogelijk 
geweest.  
 
Financieel  

De financiële situatie is goed. Zowel op de lopende rekening als spaarrekening is voldoende saldo. 
In 2020 hebben we een deel hiervan besteed aan de twee nieuwe speeltoestellen. Maar we blijven 
afhankelijk van donateurs, giften en sponsoren. Mede omdat we als uitgangspunt hanteren dat het 
deelnemen aan de activiteiten altijd gratis is. Financiële details komen terug in het jaarverslag van de 
penningmeester van de Dorpsraad. 


