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Verslag 1ste ALV Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard. 
Datum: 4 sept 2019 
Plaats: De Buytenhof, Rhoon 
 
Aanwezig: 31 leden, waarvan 11 per schriftelijke volmacht. (presentielijst in archief vVPA) 
 
Agenda: 

1. Opening:  Leendert Wesdorp verwelkomt namens het voorlopig bestuur de leden, en 
bedankt de leden die een schriftelijke hebben gegeven. 

2. Vaststelling jaarrekening en décharge van het voorlopig bestuur, aanstellen 
kascommissie:  
De vereniging telt momenteel 103 leden. Leendert toonde het financieel 
jaaroverzicht van 1/9/2018 tot 1/9/2019. (Bijlage) Er is een reserve gevormd van 
€581,41 
De vergadering heeft het jaaroverzicht goedgekeurd en het voorlopig bestuur voor 
het jaar gedéchargeerd. 
De kascommissie is gevormd en bestaat uit ………. 

3. Goedkeuring huishoudelijk reglement (HR): Na het beantwoorden van enkele 
vragen ter verduidelijking van sommige clausules en een vraag over de statuten (die 
noemt mogelijkheid om een professionele bestuurder aan stellen, hetgeen de ALV op 
dit moment voorbarig acht) is het huishoudelijk reglement met algemene stemmen 
vastgesteld. Het voorlopig bestuur benadrukt  de clausule in het HR waarin de 
vereniging stelt dat gelden verkregen van de gebiedscoöperatie uitsluitend gebruikt 
zullen voor realiseren doelstellingen van de gebiedscoöperatie. 

4. Verkiezing bestuur:  Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld dan de leden 
van het voorlopig bestuur.  De ALV kiest met algemene stem de 3 kandidaten: 
Leendert Wesdorp, Wil Vlasblom en Siemen Barendregt tot bestuur.  Het bestuur 
vraagt vervolgens iedereen om nog extra leden te zoeken.  Wim-Ge Warnaar neemt 
de in het HR genoemde taak van webmaster/communicatie op zich. 

5. Voorstellen kringen: 
o Buijten-Landdag:  De eerste voortzetting van de polderdag die begin Juli is 

georganiseerd was een succes. De kring wil de Buijtenlanddag om te twee jaar 
blijven organiseren, en zoekt versterking om dit evenement nog beter en 
groter te maken. De ALV bedankt de kring voor de goede organisatie.  

o Historie:  Deze kring onderzoekt en documenteert de historie van onze 
polders, en is bezig daarover een boekje te maken. Bij de werkzaamheden 
voor de realisering van het streefplan probeert de kring zoveel mogelijk van 
deze historie zichtbaar te maken en historische elementen in het landschap te 
behouden en te versterken (bijv. kreekruggen, oude polders etc). Thedie 
Binder is de drijvende kracht, de kring zoekt nog extra leden.  

o Ruitersport: Deze kring ontwikkelt voorstellen naar de gebiedscoöperatie 
over hoe inpassing van de ruitersport in de ontwikkeling van het gebied het 
beste kan worden gedaan. 

o Molen: Siemen Barendregt drijft de herbouw van een poldermolen in het 
Buijtenland.  De ALV bespreekt of de vVPA ook betrokken zou moeten zijn bij 
de ontwikkeling van de plannen voor de herbouw van een molen in het 
gebied Binnenland van Rhoon.  Daarvoor hebben we meer vrijwilligers nodig.  
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o Kijvelanden: Plonie  Rooijmans vertelt de lange geschiedenis rondom het 
behoud van de Kijvelanden, en nodigt een ieder uit om ook deze polder eens 
te bezoeken.  Alhoewel het momenteel rustig is, blijft de kring actief, om 
ervoor te zorgen dat ook dit mooie gebied behouden blijft.  

6. Presentatie Siemen Barendregt over de plannen voor herbouw van een 
poldermolen. 
Deze werden enthousiast ontvangen 

7. Rondvraag: 
o Er ontstond een stevige discussie rondom de vergravingen in de polder voor 

grondwinning voor de bedekking van de Rhoonse stort, die naar mening van 
vele leden verder gaan dan in het streefplan staat.  Eveneens leken deze 
vergravingen door de provincie zonder rekening te houden met de historische 
structuur van de polder plaats te vinden en werden betere alternatieven 
aangedragen. Op de maandag na de ALV is er een speciale vergadering van de 
coöperatie met de provincie om dit aan te kaarten en te stoppen. Daarin zal 
de mening van de ALV duidelijk worden ingebracht.  

8. Sluiting:  
o Leendert Wesdorp sloot de vergadering en bedankte de aanwezige leden. 

 
 
Smitshoek, 25 sept 2019 


