
Van: Wendy Hofman [mailto:whofman@derodedraad.nu] 

Verzonden: donderdag 17 november 2016 19:49

Onderwerp: Verslag en stukken Voortgang Coöperatieve Vereniging Broekpolder dinsdag 25 oktober 

jl.

Geachte voorzitter,  geacht bestuur,

Op 25 oktober hebben wij een open en plezierig overleg gehad met vele representanten van 

verenigingen en bedrijven in de Broekpolder.

Centraal stond de vraag of verenigingen lid wilden worden van de Coöperatieve Vereniging 

Broekpolder (CV BP) en zo ja op welke basis. Daar werd niet ter plekke antwoord op verwacht, het 

ging meer om de condities te bespreken.

Dit hebben we gedaan aan de hand van 3 onderwerpen die u in de bijlage aantreft

 Als eerste gaat het daarbij om de rapportage van de Werkgroep Spelregels en Financiën (beperkt 

aangepast).  Deze werkgroep heeft een berekening gemaakt van de mogelijke bijdragen per 

vereniging/bedrijf op basis van een inschatting van de verwachte inkomsten/contributie. De 

vergadering heeft welwillend gereageerd op deze opzet. Nu gaat het om de besluitvorming 

in uw vereniging of bedrijf. Dat kan als volgt:

-          U treft als het goed is uw vereniging of bedrijf in deze lijst aan  en daaraan gekoppeld de 

lidmaatschapsbijdrage waar de werkgroep op gekomen is

-          U kijkt of deze inschatting juist is dan wel naar boven of beneden bijgesteld zou moeten 

worden. Indien dit het geval is gaarne contact met ons opnemen

-          U brengt het voorstel in besluitvorming in uw vereniging of bedrijf. Indien u dat wenst 

kunnen Yvonne Batenburg en/of Fred Meerhof zorgen voor een toelichting.

 De tweede vraag daarbij is: hoe werkt de besluitvorming in die CV BP. Daartoe hebben wij de 

notitie‘Ontwerp spelregels CV BP’ opgesteld. Deze notitie is in verschillende overleggen besproken 

en wordt positief ontvangen. De volgende stap is dat wij aan een notaris gaan vragen om eea om te 

zetten in statuten en een huishoudelijk regelement. Als deze gereed zijn zullen deze t.z.t. worden 

vastgesteld door een vergadering van de leden die daadwerkelijk mee willen doen. Dat gaat naast de 

verenigingen en bedrijven van de BP, om de Federatie Broekpolder als burgerinitiatief, instellingen en 

bedrijven uit de Vlaardingse regio en overheden , met name de gemeente Vlaardingen en 

Staatsbosbeheer. 

De derde vraag is dan: wat gaat die CV BP zoal doen en voor ons betekenen? Om dat te verdiepen is 

eenStrategisch Activiteiten Plan (SAP, een eerdere versie heette bedrijfsplan) opgesteld. De 

onderwerpen daarin genoemd zijn niet uitsluitend, dus mist u iets, laat het weten. Voorts is het ook 

veel, en mogelijk moeten we binnen de CV prioriteiten stellen, maar ook dat komt later. Nu gaat het er

om een beeld te schetsen van de te verwachten inzet. 

Wij hopen dat u met het bovenstaande tot een positief besluit kunt komen, en nogmaals, wij komen 

graag langs om het toe te lichten.

 Met hartelijke groet,

 Yvonne Batenburg (Voorzitter Federatie Broekpolder en Ontwikkelbestuur Broekpolder)

Fred Meerhof (projectleider Ontwikkelbestuur Broekpolder) 


