
Nieuwsbulletin februari 2020

Het bestuur wil 4x per jaar een nieuwsbulletin met informatie voor de buurt op papier 
verspreiden/rondzenden. Deze huidige nieuwsbrief bevat tevens de jaaroverzichten van 
2019, die besproken zullen worden in de Algemene Leden Vergadering van 9 maart 2020.

Jaarverslag secretariaat 2019
Aan het einde van het afgelopen verenigingsjaar telde Buurtvereniging Nieuwe Meer 97
leden (waarvan een tweetal ereleden). Daarnaast waren er 46 geregistreerde donateurs.
In het afgelopen jaar is het bestuur in 7 bestuursvergaderingen bijeengekomen. Er is één 
algemene ledenvergadering geweest.
Het bestuur van de vereniging heeft zich het afgelopen jaar onder meer met de volgende 
zaken beziggehouden: toekomst van de buurtvereniging, zoeken voorzitter, beheer en
onderhoud Rehoboth, reconstructie Nieuwemeerdijk, renovatie Koekoekslaan, KLM
Open 2019 op het Golfterrein, nieuwe HOV traject over Oude Haagseweg en de
vervanging van de Sloterbrug.
Contacten hebben wij gehad met onder meer de volgende organisaties: Gemeente
Haarlemmermeer, gebiedsmanagement, Burggolf, Rijkswaterstaat, omringende dorps- en
wijkraden, NV Luchthaven Schiphol, diverse politieke partijden, Amsterdamse Bos, 
SBOH, Rijnland, Stichting Maatvast en Gemeente Amsterdam.

Jaarverslag veerpont Ome Piet

In 2019 heeft de pont 54 dagen gevaren, waarvan 25 maal in het weekend,
Het aantal overgezette gasten was dit jaar iets minder, omdat het weer ons in het
weekend soms in de steek liet. Zaterdag 10 augsustus was het door de harde windkracht
van 6-7 moeilijk aanmeren aan de boskant, met als gevolg dat we soms een doorstart
moesten maken en opnieuw beginnen; best spannend voor de schippers en gasten.
Sinterklaas varen is als ieder jaar een leuk gebeuren op de dijk; veel belangstelling van
bewoners en zelfs aan de boszijde stonden mensen te zwaaien.
Met dank aan onze sponsors en vrijwilligers, die dit ieder jaar weer mogelijk maken.
In 2020 varen we alweer voor het 10e jaar, dan gaan we er een feestje van maken.
De pont vaart van half april tot half oktober.
Zaterdag van 12.00-18.00u en zon- en feestdagen van 11.00-19.00u.
Buurman & Buurman; Erik en Martin

Jaarverslag klaverjasclub nieuwemeer

De klaverjasclub heeft dit seizoen 27 leden. Wij kaarten van september tot eind april.
Als er soms een aantal leden niet zijn, dan kunnen wij een beroep doen op een paar
mensen die zich hebben aangemeld als invaller. Dus iedereen kan iedere week kaarten.
Vorig jaar ging John v. Nieuwburg als winnaar van het seizoen met de grote beker naar 
huis. Over een paar maanden weten we wie er dit jaar de kampioen gaat worden.
Mochten er nog nieuwe dijkbewoners zijn, die misschien ook willen klaverjassen, kom
gerust een keer kijken op de dinsdagavond….. En wie weet krijgen wij er weer een
aantal nieuwe leden bij.
Ans Laan



Financieel jaarverslag 2019

Financieel gezien is 2019 rustig verlopen. De geplande erfscheiding is begin 2019 gerealiseerd zoals begroot.

De buurtvereniging had in 2016 t/m 2018 extra subsidie bij de gemeente aangevraagd (en gekregen) om de

onderhoudsstatus van Rehoboth op peil te houden. Voor 2019 en 2020 hebben wij niet meer zo'n accommodatie-

subsidie aangevraagd en hebben/kunnen wij het onderhoud uit eigen middelen betalen. Het is goed om te 

kunnen constateren, dat wij tot op heden nog steeds de buurtvereniging financieel gezond weten te houden.

Wel ontvangen we jaarlijks subsidie voor de sociale- en participatie-activiteiten die we organiseren.

Hiermee beoogt de gemeente (en overheid) de saamhorigheid en betrokkenheid in de buurt te stimuleren. 

Maar met alleen financiële ondersteuning kom je er niet. Ontontbeerlijk zijn de vrijwilligers, die zich voor het

verenigingsleven en de bewaking van de kwaliteit  van de leefomgeving willen inzetten. Zo ontbreek nu al 3 jaar 

een voorzitter en neemt David Knibbe deze functie noodgedwongen ad-interim waar. 

Dit jaar heeft de maker van het Dijkertje zich teruggetrokken. Tevens verzorgde hij een website met veel informatie

voor de buurt. Omdat wij de buurtbewoners blijvend op de hoogte willen houden verspreiden we nu 4x per jaar

een nieuwsbrief; zonder buurtadvertenties en dus ook zonder advertentie-inkomsten.

Hoewel niet gepland hebben dit jaar 2 mensen op kosten van de vereniging een cursus sociale hygiëne gedaan.

Zij zullen in maart 2020 bij de gemeente als leidinggevenden worden geregistreerd, waardoor wij weer aan de 

verplichting voldoen om bij onze activiteiten een biertje en/of wijntje te mogen schenken.

Over het algemeen zie je dat de leeftijd van zowel de deelnemers aan de activiteiten als van de bestuursleden

toeneemt. Bij de paas/krokus- en kerst-bingo zie je echter ook een flink aantal jongere deelnemers en ook de

bingo-babes zijn nog lang niet op leeftijd. Eveneens zijn we blij met ons jongste bestuurslid, die daarmee de

gemiddelde bestuursleeftijd flink naar beneden brengt....  en het ontbreekt hem niet aan inzet en enthousiasme.

In het verleden hebben we al eens de directeur van Maatvast op bezoek gehad. Hij was heel lovend over het

feit dat wij nog steeds zelf de buurtvereniging in stand konden houden. Mocht dit in de toekomst door 

omstandigheden niet meer het geval zijn dan kunnen wij nog altijd bij Maatvast aankloppen. Dat dit terug te zien

zal zijn in de prijzen voor een kopje koffie (op dit moment nog €0,50!) moge duidelijk zijn.

Tenslotte is dit jaar een begin gemaakt met diverse maatregelen om energie te besparen. Dat ziet u terug in de 

begroting 2020 waar we de verwachtte uitgaven nu eens niet naar boven, maar naar beneden bijgesteld hebben.

Mocht u zelf willen participeren/bijdragen in/aan de buurtvereniging of buurtbelangen dan horen wij dat graag.

Monique Groot (2e penningmeester)

BALANS PER 31-12-2019

BEZITTINGEN 31-12-2019 31-12-2018

Vast activa gbouw / verbouwingen 40.000,00     40.000,00     

Vaste activa meubilair / apparatuur 548,00          747,00          

Barvoorraad 268,56          273,59          

Kassaldo (wisselgeld) 150,00          150,00          

ING rekening 1.847,01       1.268,31       

ING zakelijke spaarrekening 21.000,00     23.500,00     

Overlopende activa -               773,21          

Balanstotaal 63.813,57     66.712,11     

SCHULDEN 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen vastgelegd in gebouw / verbouwing 40.000,00     40.000,00     

Eigen vermogen vastgelegd in meubilair / apparatuur 548,00          747,00          

Eigen vermogen vrije reserve 7.575,88       7.556,42       

Resultaat huidig jaar 527,01          -179,54        

Voorziening gebouw/verbouwingen 12.500,00     12.500,00     

Voorziening meubilair/apparatuur 2.500,00       2.500,00       

Reservering erfgrens/-scheiding -               3.351,00       

Overlopende passiva 162,68          237,23          

Balanstotaal 63.813,57     66.712,11     



TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa gebouw / verbouwingen

Omschrijving termijn afschrijf- aanschaf- restwaarde afschrijving restwaarde

aanschaf termijn prijs 01-01-19 2019 31-12-19

Brandslang 2001 361,21          1,00              -               1,00              

Keuken / bar 2002 10.239,03     -               -               -               

Gebouw 2006 20 44.911,80     24.706,00     -               24.706,00     

Tuin huis 2006 10 2.590,00       259,00          -               259,00          

Toiletten 2008 20 20.157,30     13.664,00     -               13.664,00     

Voorzetramen 2008 20 1.113,40       765,00          -               765,00          

Voorzetramen bar 2014 3 542,08          361,39          -               361,39          

Aanpassen stelpost 2015 1 -               243,61          -               243,61          

79.914,82     40.000,00     -               40.000,00     

Vaste activa meubilair / apparatuur

Inventaris 2001 2.209,41       -               -               -               

Koffiezet apparaat 2001 375,28          -               -               -               

Bar koeling 2002 1.549,00       -               -               -               

Bar spoelbak 2002 509,80          -               -               -               

Koelkast Liebherr 2002 179,00          -               -               -               

Koel / vrieskast 2002 250,00          -               -               -               

Audio apparatuur 2006 349,13          -               -               -               

CV 2006 10 2.095,00       -               -               -               

Mechanische ventilatie 2006 10 3.138,62       -               -               -               

Tafels (10) 2006 3.140,00       -               -               -               

Vitrinekast 2007 91,50            -               -               -               

Stoelen (40) 2007 2.629,90       -               -               -               

Beamer en scherm 2008 5 1.497,48       -               -               -               

Geluidsapparatuur 2008 377,70          -               -               -               

Steekwagen 2008 49,94            -               -               -               

Bartafels (2) 2010 5 119,00          -               -               -               

Kerstversiering 2010 59,95            -               -               -               

Siemens stofzuiger 2011 5 89,95            -               -               -               

Koelkast 2011 5 196,00          -               -               -               

Magnetron 2011 5 50,00            -               -               -               

Koffiezet apparaat 2012 5 62,94            -               -               -               

Hakvoort vaatwasser 2012 10 1.990,87       747,00          199,00          548,00          

Printer Brother 2013 5 59,99            -               -               -               

21.070,46     747,00          199,00          548,00          

Overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Nog te ontvangen rente -               5,21              

Huur en bargebruik Chicane p.m. 443,00          

Bridge inkomsten / Winterworkshop -               180,00          

KJC contributie dec-18 -               145,00          

Saldo 31-12 -               773,21          

Reservering erfgrens/-scheiding

Reservering huidig jaar 3.351,00       4.000,00       

Uitgaven grensreconstructie / grensafscheiding -3.490,00     -649,00        

Afboeken overschrijding 139,00          -               

Saldo 31-12 -               3.351,00       

Overlopende passiva

Nog te betalen schoonmaak november -               120,00          

Nog te betalen bankkosten 14,80            37,17            

Vooruit ontvangen huur Rehoboth 105,00          -               

Nog te betalen De Meerlanden afval nov/dec 42,88            80,06            

Saldo 31-12 162,68          237,23          



RESULTAATREKENING Begroot Cijfers Begroot Cijfers

2020 2019 2019 2018

Inkomsten

Barverkoop 5.000,00       4.302,50       5.000,00       5.023,20       

Barverkoop voor eigen rekening 500,00          327,00          500,00          464,00          

Contributie KJC 1.080,00       1.120,00       1.200,00       1.175,00       

Gebruikersvergoeding bridge 850,00          900,00          800,00          900,00          

Overige inkomsten activiteiten 1.000,00       1.158,50       1.000,00       1.196,20       

Overige gebruikersvergoedingen 1.200,00       1.586,50       1.500,00       891,50          

Contributie leden 2.100,00       2.190,00       2.300,00       2.190,00       

Advertentie-inkomsten Dijkertje -               341,25          400,00          635,00          

Donaties 350,00          382,50          400,00          363,00          

Subsidie H'meer accommodatie -               -               1.500,00       

Subsidie H'meer activiteiten 1.800,00       1.800,00       1.800,00       1.800,00       

Subsidie H'meer participatie 1.100,00       1.050,00       1.050,00       1.063,20       

Diverse inkomsten (voorgaand jaar) -               -               638,00          

Rente -               -               10,00            5,21              

Totaal inkomsten 14.980,00     15.158,25     15.960,00     17.844,31     

Uitgaven

Barinkoop 2.000,00       1.812,45       2.500,00       1.930,67       

Uitgaven KJC 680,00          739,35          800,00          784,79          

Overige uitgaven activiteiten 1.000,00       990,06          1.200,00       1.127,81       

Bargebruik tlv vereniging incl. bestuur 500,00          327,00          600,00          464,00          

Overige bestuurskosten -               -               -               20,90            

Horeca inschrijving/cursus 230,00          850,00          -               -               

Gas/water/elektra 2.000,00       2.309,96       2.400,00       2.339,26       

Afvalverwijdering 500,00          471,68          450,00          480,36          

Gemeentelijke heffingen 1.600,00       1.573,15       1.800,00       1.553,44       

Schoonmaakkosten 1.200,00       1.219,61       1.200,00       1.075,00       

Overige huisvesting / klein onderhoud 1.300,00       1.080,76       1.000,00       592,13          

Telefoon/internet 600,00          530,57          500,00          437,01          

Kosten inzake AED 200,00          175,45          -               175,45          

Afschrijvingen 200,00          199,00          209,00          209,00          

Bankkosten 170,00          159,61          200,00          159,31          

Nieuwsbrief / Dijkertje 600,00          614,24          1.300,00       1.204,53       

Verzekeringen 1.450,00       1.414,40       1.100,00       1.349,95       

Overige, diverse 750,00          24,95            701,00          120,24          

Inzake erfgrens/-scheiding -               139,00          -               4.000,00       

Totaal uitgaven 14.980,00     14.631,24     15.960,00     18.023,85     

Resultaat -               527,01          -               -179,54        

Activiteiten barverkoop gratis drank/ inkoopprijs huur/contr.+ overig uit incl Saldo

ONWAAR verhouding overig baten gratis drank

Klaverjas 2.029,00       -               -794,35        1.120,00       -739,35        1.615,30       

Bridge 1.755,50       -               -687,28        900,00          -               1.968,22       

Kerst/paaskien 282,00          53,00            -131,15        625,50          -598,75        230,60          

Bazaar 127,50          12,50            -54,81          410,50          -281,27        214,42          

Nieuwjaarsborrel -               81,00            -31,71          -               -96,72          -47,43          

Sinterklaas -               13,00            -5,09            122,50          -172,82        -42,41          

Dijkouverture 108,50          20,00            -50,31          -               -20,00          58,19            

Bestuur/VROM/ALV -               147,50          -57,75          -               -147,50        -57,75          

4.302,50       327,00          -1.812,45     3.178,50       -2.056,41     3.939,14       



Recente activiteiten

Zaterdag 11-01-2020 heeft de nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden. Wij hadden
daarvoor bij onze buren: Brouwerij DE SCHOOL wat bijzondere biertjes ingeslagen.
Het aantal bezoekers viel echter zo tegen dat wij ons afvragen of wij volgend jaar nog
wel een nieuwjaarsreceptie willen gaan organiseren.

Glasvezel van Glasdraad

In de kleine dorpen en buurtschappen van de gemeente Haarlemmermeer wordt
glasvezel aangelegd. Volgens de planning zou dit in 2020 gerealiseerd worden.
Een nieuwsbrief van Glasdraad Haarlemmermeer verschijnt eens per 2 maanden.
Opgeven voor de nieuwsbrief kan via de website: glasdraadhaarlemmermeer.nl.
Op de site is te zien dat alleen rond Nieuw-Vennep planningsdata zijn genoteerd 
(beginnend in april en eindigend in oktober 2020). De planning van de overige
gebieden zal nog volgen. Nieuwemeer valt hierbij onder het gebied LIJ-01,

SBOH (Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer)

De heer Hans G. Paar van de SBOH zal de komende ALV aanwezig zijn om vragen te
beantwoorden. Een nieuwe SBOH-nieuwsbrief is net verschenen.
In het buurthuis zijn een aantal geprinte exemplaren van deze nieuwsbrief voorradig.
De informatie over erfpacht en steigerzaken is te vinden op nieuwemeer.info/sboh.

VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Milieu)

De Vrom commissie houdt overleg met de gemeente over allerlei omgevingszaken.
Op dit moment spelen de volgende zaken:
Sloterbrug: in 2018 zijn Amsterdam en Haarlemmermeer begonnnen met plannnen voor 

een nieuwe brug, die er in 2023 zou moeten komen te liggen. De verwachting is dat
een Mobiliteitsplan Nieuw-West in de eerste helft van 2020 klaar is. De belangrijkste 
uitgangspunten zijn een bredere en hogere brug. De nieuwe brug krijgt meer ruimte
voor voetgangers en fietsers. Doel is de verkeersveiligheid en de doorstroming te
verbeteren. Informatie over de stand van zaken kunt u vinden op: sloterbrug.nl.
Viaduct Oude Haagseweg: de gemeente Haarlemmermeer wil met andere

organisaties de busverbinding over de Oude Haagseweg verbeteren. De Vrom streeft
nog altijd naar een halte op de Oude Haagseweg, maar of dat ooit gaat lukken…...?
In Amsterdam is de vebeterde HOV Westtangent-route grotendeels al aangelegd, het
gedeelte tussen de ringvaart en het busstation Schiphol Noord is het sluitstuk van de route.
Verwachting is dat de uitvoering van de werkzaamheden in 2021 begint.

Minibieb "DE KOEKOEK"

Sinds juni 2019 staat er een minibieb in de Koekoekslaan voor het huis van Rob en
Astrid (nummer 61). Staat er iets van uw gading bij, neem gratis mee of leen het.
Heeft u interessante boeken over, vul de minibieb dan aan.

Lidmaatschap buurtvereniging

Alle inwoners in Nieuwmeer krijgen 4x per jaar een nieuwsbulletin in de brievenbus.
Als u dit leest, maar nog geen lid bent, vragen wij u zich aan te melden.
Alle leden krijgen hiervoor in het begin van het kalenderjaar een brief met een 
betalingsverzoek van (minimaal) €15. Aanmelden kan bij David Knibbe: 020-6015007
of via de mail: knibbe6@planet.nl.
De buurtvereniging zet zich in voor de buurt en haar bewoners op allerlei terreinen.



Mogelijkheden tot het gebruik gebouw "REHOBOTH"

Alleen voor leden. Er dient een overeenkomst getekend te worden. Kosten: €75,00+
waarborg: €30,00 (deze wordt teruggeboekt na controle van inventaris en gebouw).
Voor info & beheer: Martin Brekelmans, Nieuwemeerdijk 368, telefoon: 06-47317751.

(Komende) Activiteiten in Rehoboth

Elke dinsdagavond vanaf 20.00u klaverjassen (Ans Laan: 020-6570175)
Elke vrijdagavond vanaf 20.00u bridgen (Jannie v/d Geest: 020-6010534)
Elke zaterdagochtend vanaf 09.45u bootcamp: kosten €2,50 per ochtend
Alg. Leden Vergadering: maandag 09 maart vanaf 19.30u
Krokus- of Paas-Kien: zaterdag 21 maart vanaf 19.30u
Bestuursvergadering: maandag 30 maart vanaf 20.00u

Bestuur van de Buurtvereniging

Voorzitter: vacant
Interim voorzitter: David Knibbe 020-6015007
Secretaris: Eric Labordus 020-3483092
1e Penningmeester: David Knibbe 020-6015007
2e Penningmeester: Monique Groot 020-6010849
Beheerder: Martin Brekelmans 06-47317751
Lid: Dennis Bungener 06-41259820
Lid: Rob Hutter 020-6010573
Mailadres buurtvereniging: bestuur@bvnieuwemeer.nl


