maandag 14 november 2016

Jaarvergadering 2016 BPV De Eng
Aanwezig: Voltallig bestuur, Wijkcoördinatoren, Wijkagent [Remco
Wessels] & ongeveer 50 leden
Onderwerpen
De bijeenkomst is gehouden in de aula van Laar en Berg aan de Langsakker te Laren
De agenda is was volgt:
1 OPENING
2 MEDEDELINGEN
3 NOTULEN BIJEENKOMST 16/11/2015
4 ENKELE WOORDEN DOOR DE VOORZITTER
5 FINANCIËN
6 INFO VAN / VRAGEN AAN DE POLITIE
pauze
7 PRESENTATIE REMCO WESSELS
8 SLUITING

Onderwerpen betrekking hebbende op punten 1 tot 4
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Eind vorig jaar hadden we weer onze jaarlijkse ledenvergadering.
Dit maal in het Brinkhuis met een mooie ontvangst en 'naborrel' bij de fraaie theaterzaal
(plaats voor ca 65 personen) en de presentatie in die zaal.
Helaas moesten onze penningmeester en Remco Wessels verstek laten gaan maar de
zaal zat verder goed vol! De volgende punten kwamen aan de orde:
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OVERLEG
Bestuur, bestuur met wijkcoördinatoren en overleg tussen de BPV's, BEL en Politie was
er weer in 2016. Belangrijke aandachtspunten waren de uitrol van de WhatsApp
toepassing, enige nieuwe wijkcoördinatoren binnen onze BPV (Sander Baks, Jan Willem
Vaal en Jan van Andel) en een bijzonder nieuw lid dat zich meldde: het Vreedenburgh
complex. Binnen Laren is het aantal BPV's met Scheeperbuurt en Heidezicht nu op 15
gekomen.
INBRAAKTRENDS
Het open breken van ramen en mindere mate deuren vormen met insluiping verreweg
de belangrijkste methode en 'slechts' 15% van de inbraken vindt 's-nachts plaats en
bijna 60% op klaarlichte dag! De daders komen steeds meer uit de regio en hebben
vaak vele inbraken op hun kerfstok. Goed hang- en sluitwerk en het altijd sluiten van
ramen en deuren bij het verlaten van de woning blijft essentieel! Inbraakscores op 1000
inwoners over 2015: Landelijk 5, Blaricum 11, Huizen 9, Laren 8 en Eemnes 3.
WIJKCOÖRDINATOR
Is al veel over gezegd en geschreven: in elke Nieuwsbrief ziet-u wie uw wijkcoördinator
is en u kunt hem altijd raadplegen of aanspreken als het om veiligheid in de wijk gaat!
De coördinator draagt ook zorg voor een zo actueel mogelijke ledenlijst en verwerkt
daarmede alle mutaties. Zo ontbreken ook nog veel e-mail adressen (zeker van 30% van
de leden)!
ENQUÊTE ONDER DE LEDEN
Over veiligheid(sbeleving) hebben we u ondervraagd en 20% heeft gereageerd.
Enige uitkomsten:
Veiligheid betreft primair de eigen woning en secundair de woonbuurt;
Invulling vindt primair door de bewoners plaats en daarna hebben politie en gemeente
een taak;
Eigen gedrag en bouwkundige maatregelen zijn verreweg het belangrijkst;
Rol BPV dient gericht te zijn op preventie en bewustwording op thema veiligheid;
Het 'cijfer', dat gegeven wordt voor het veiligheidsgevoel is gemiddeld een 7.
Conclusie: uitkomsten komen goed overeen met de 'BPV uitgangspunten' maar het
cijfer 7 moet om hoog naar minimaal een 8! Daar gaan we met elkaar aan werken!
FINANCIËN
Peter Calis lichtte namens de kascommissie de cijfers toe. Contributieachterstand uit
2015 weggewerkt en 2016 kent een goede 'betalingsdiscipline'. Gaf geen aanleiding
voor vragen en cijfers werden daarmede goedgekeurd.
RONDVRAAG/MEDEDELINGEN
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Verder kwam nog aan de orde:
Andere wijze van incasso: onderzoek vindt plaats of e e a niet efficiënter kan in 2018.
Komt het bestuur op terug.
Politiekeurmerk: hoe aan te vragen? Ga naar de site www.politiekeurmerk.nl
Aandacht voor alleenstaanden: niet primair een BPV aandachtspunt maar natuurlijk wel
van belang binnen de wijk!
VOLGENDE LEDENVERGADERING
Noteer alvast in uw agenda:
Maandag 13 november 2017 met ontvangst vanaf 19.30 u
in het Brinkhuis.
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