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Laren,	  	  14	  november	  2014.	  

Verslag	  van	  de	  jaarvergadering	  van	  10	  november	  2014.	  

Aanwezig	  	  zijn	  ongeveer	  50	  leden.	  

1. Opening:	  

De	  voorziAer	  opent	  	  de	  vergadering	  en	  heet	  de	  aanwezigen	  hartelijk	  welkom.	  	  

Hij	  is	  erg	  blij	  met	  de	  grote	  opkomst	  voor	  deze	  vergadering.	  

2. Mededelingen:	  

Helaas	  is	  onze	  	  penningmeester	  Frans	  de	  Zeeuw	  	  vanavond	  verhinderd	  wegens	  ziekte.	  

Andere	  berichten	  van	  verhindering	  werden	  ontvangen	  van:	  

-‐ De	  heer	  en	  mevr.	  Van	  Dijk	  van	  de	  Kwartel	  19	  

-‐ Mevr.	  Dijkman	  	  	  Wagenpad	  13	  

-‐ fam.	  Steenhof	  van	  de	  Slangenweg	  nr.	  2	  

3. Notulen	  van	  de	  jaarvergadering	  van	  november	  2013:	  

De	  notulen	  werden	  zonder	  op-‐	  of	  aanmerkingen	  	  en	  met	  dank	  aan	  de	  secretaris	  vastgesteld.	  

4. Jaaroverzicht	  door	  de	  voorziAer:	  

Het	  bestuur	  is	  dit	  jaar	  2x	  bijeen	  gekomen	  (w	  v	  1x	  met	  wijkcoördinatoren)	  en	  4x	  is	  er	  een	  BPV-‐	  
PoliZeoverleg	  geweest.	  Aandacht	  is	  geweest	  voor	  het	  donkere	  dagen	  offensief	  (de	  11e	  van	  de	  

12e	  in	  (20)13).	  Op	  11	  december	  2013	  	  (	  11	  	  -‐	  	  12	  	  -‐	  	  13)	  trokken	  bestuursleden	  en	  	  
wijkcoördinatoren	  door	  de	  wijk	  om	  de	  leden	  via	  foldermateriaal	  te	  informeren,	  	  met	  de	  
bedoeling	  de	  	  bewustwording	  van	  het	  gevaar	  voor	  inbraken	  te	  bevorderen.	  	  	  Het	  is	  van	  belang	  
om	  voortdurend	  alert	  te	  blijven,	  want	  	  hoe	  meer	  mensen	  blijven	  opleAen	  hoe	  beter	  en	  	  weet	  
wel	  	   	   “de	  inbreker	  slaapt	  nooit”.	  



Het	  aantal	  inbraken	  in	  Laren	  is	  licht	  groeiend,	  het	  aantal	  insluipingen	  dalend.	  Geen	  inbraken	  
in	  ons	  BPV	  gebied	  tot	  op	  heden.	  Topics	  blijven	  inbraakprevenZe,	  babbeltrucks,	  overvallen	  en	  
brandprevenZe.	  Vanaf	  17	  november	  kunt	  u	  een	  internet	  thuistraining	  volgen	  op	  
www.woonveiliger.nl	  	  	  	  Landelijk	  is	  sprake	  van	  240	  inbraken	  per	  dag	  en	  de	  'top'	  maanden	  zijn	  
november	  t/m	  februari	  met	  als	  piekmaand	  december.	  De	  provincie	  Noord	  Holland	  staat	  op	  
plaats	  6	  in	  de	  ranking	  van	  provincies	  als	  het	  om	  het	  aantal	  inbraken	  op	  1000	  wooneenheden	  
gaat	  (4,3).	  In	  Laren	  is	  het	  aantal	  inbraken	  per	  1000	  wooneenheden	  echter	  tussen	  de	  15	  en	  
20!	  Het	  onveiligheidsgevoel	  is	  terug	  te	  dringen	  door	  het	  aanpakken	  van	  onveiligheid	  (bv	  
verminder	  onbekendheid	  met	  buurtgenoten	  en	  verminder	  verloedering),	  versterken	  van	  
veiligheid	  (bv	  vergroten	  inspraak	  bewoners	  en	  een	  overzichtelijke	  gebouwenomgeving)	  en	  
goed	  publiek	  leiderschap	  (bv	  effecZeve	  aanpak	  en	  goede	  nazorg	  na	  een	  incident).	  Maar	  U	  
bepaalt	  de	  veiligheid	  en	  de	  leegaarheid	  binnen	  uw	  wijk.	  Als	  BPV	  bestuur	  kunnen	  en	  blijven	  
wij	  u	  informeren	  en	  ondersteunen	  en	  voeren	  we	  overleg	  met	  poliZe/gemeente.	  Sites	  die	  zeer	  
de	  moeite	  waard	  zijn:	  www.poliZe.nl	  	  	  ,	  www.hetccv.nl	  (met	  te	  nemen	  abonnementen	  op	  
digitale	  nieuwsbrieven)	  www.woonveilig.nl	  en	  www.poliZekeurmerk.nl	  	  

5. Financiën:	  

In	  verband	  met	  ziekte	  kan	  de	  penningmeester	  Frans	  de	  Zeeuw	  vanavond	  geen	  
verantwoording	  afleggen	  over	  het	  financieel	  beheer	  van	  het	  afgelopen	  jaar.	  	  

Van	  de	  	  kascommissie	  bestaande	  uit	  de	  heren	  P.A.M	  Calis	  en	  J.P.M.Kemp,	  	  doet	  de	  heer	  Calis	  
daarom	  dit	  	  jaar	  het	  	  verslag.	  	  	  	  De	  inkomsten	  bestaan	  voornamelijk	  uit	  contribuZes	  en	  is	  
totaal	  	  €	  1221,22.	  	  De	  uitgaven	  betreffen	  de	  kosten	  van	  de	  jaarvergadering	  ;	  de	  kosten	  van	  de	  
nieuwsbrieven	  	  en	  de	  diverse	  kosten	  betreffende	  bankkosten	  en	  de	  vergoedingen	  voor	  	  
bestuurders.	  Er	  is	  een	  klein	  baZg	  saldo	  van	  5	  euro	  en	  15	  cent.	  	  

De	  kascommissie	  heeo	  de	  cijfers	  gecontroleerd	  en	  in	  orde	  bevonden.	  

De	  contribuZe	  voor	  de	  leden	  kan	  gelijk	  blijven	  en	  is	  opnieuw	  vastgesteld	  	  op	  €	  6,50	  per	  jaar.	  

6. Bestuursverkiezing:	  

De	  bestuurders	  worden	  telkens	  	  voor	  drie	  jaar	  gekozen.	  Dit	  jaar	  zijn	  aoredend	  de	  
penningmeester	  Frans	  de	  Zeeuw	  en	  de	  secretaris	  Evert	  Bootsma.	  	  

Frans	  de	  Zeeuw	  stelt	  zich	  herkiesbaar	  en	  wordt	  opnieuw	  voor	  drie	  jaar	  gekozen.	  	  

Evert	  Bootsma	  is	  niet	  herkiesbaar	  en	  Caspar	  de	  Valk	  is	  kandidaat	  om	  te	  worden	  benoemd	  als	  
de	  nieuwe	  secretaris.	  	  Met	  applaus	  wordt	  deze	  benoeming	  bevesZgd	  en	  bedankt	  de	  
voorziAer	  de	  vertrekkende	  secretaris	  	  voor	  bewezen	  diensten,	  hetgeen	  wordt	  onderstreept	  
met	  een	  wijnpakket	  en	  een	  boek.	  



7. Info/vragen	  PoliZe:	  

De	  wijkagent	  Frank	  Kok	  vertoont	  een	  overzicht	  van	  de	  criminaliteit	  in	  de	  Regio	  en	  gaat	  in	  op	  
de	  	  soort	  	  inbraken	  van	  de	  laatste	  Zjd.	  Het	  komt	  de	  laatste	  Zjd	  voor,	  	  dat	  gewoon	  een	  steen	  
door	  een	  ruit	  wordt	  gegooid	  en	  wanneer	  er	  geen	  reakZe	  volgt,	  wordt	  het	  huis	  leeg	  gehaald.	  	  	  	  

De	  PoliZe	  is	  heel	  blij	  met	  de	  opleAende	  buurtbewoner,	  want	  vaak	  doen	  inbrekers	  enig	  
voorwerk	  	  (een	  takje	  tussen	  de	  voordeur	  is	  heel	  verdacht)	  of	  enige	  voorverkenning.	  	  	  	  

Iemand,	  die	  doelloos	  door	  uw	  straat	  loopt,	  kunt	  u	  als	  buurtbewoner	  gerust	  vragen	  of	  u	  hem	  
mogelijk	  kan	  helpen.	  	  Aan	  de	  reakZe,	  weet	  u	  dan	  al	  snel	  of	  u	  te	  maken	  hebt	  met	  iemand,	  die	  
serieus	  op	  zoek	  is,	  of	  dat	  het	  mogelijk	  iemand	  is	  met	  andere	  	  bedoelingen.	  

	  Met	  elkaar	  zien	  we	  meer	  !	  Waarschuw	  op	  Zjd	  !	  	  Ook	  al	  rijdt	  de	  PoliZe	  een	  keer	  voor	  niets	  is	  
niet	  erg;	  liever	  een	  keer	  te	  veel	  dan	  te	  weinig.	  BEL	  GERUST	  	  112,	  als	  u	  iets	  verdachts	  ziet.	  	  

Een	  lid	  vraagt	  hoe	  het	  staat	  met	  de	  DNA-‐kits.	  	  Het	  project	  is	  mislukt,	  omdat	  er	  te	  weinig	  
animo	  was,	  maar	  slachtoffers	  van	  een	  inbraak	  krijgen	  een	  graZs	  DNA-‐kit.	  

Op	  een	  vraag	  over	  de	  rol	  van	  Burgernet	  zegt	  de	  wijkagent,	  dat	  het	  beslist	  een	  nuqg	  
instrument	  is,	  omdat	  door	  Zps	  van	  burgers	  de	  PoliZe	  gerichter	  kan	  werken	  en	  zo	  mogelijk	  een	  
heterdaadje	  kan	  scoren.	  	  De	  berichtgeving	  van	  de	  PoliZe	  naar	  het	  bestuur	  is	  van	  belang	  en	  
voorts	  de	  meldingen	  	  van	  de	  	  BPV-‐en	  	  naar	  hun	  leden.	  

8. 	  AfsluiZng:	  

Hierna	  sluit	  de	  voorziAer	  het	  huishoudelijk	  gedeelte	  van	  de	  vergadering.	  

en	  is	  er	  even	  Zjd	  voor	  de	  	  	  	  	  

	  	   	   	   PAUZE.	  

Na	  de	  pauze	  verzorgt	  	  de	  wijkagent	  Frank	  Kok	  een	  presentaZe	  over	  

Waarnemen	  	  observeren	   en	  signaleren	  !	  

Hij	  begint	  met	  de	  vraag:	  	  	  Wie	  heeo	  vanavond	  om	  6	  uur	  het	  journaal	  gezien?	  Was	  de	  

presentator	  een	  man	  of	  een	  vrouw	  ?	  	  Wat	  had	  hij/zij	  aan	  ?	  	  	  

Hiermee	  geeo	  hij	  aan	  hoe	  moeilijk	  het	  is	  om	  een	  goed	  signalement	  te	  geven,	  wanneer	  we	  
iemand	  in	  de	  straat	  hebben	  zien	  lopen.	  	  Vooral	  leAen	  op	  de	  kleding.	  	  Was	  hij	  of	  zij	  b.v.	  	  licht	  of	  
donker	  gekleed	  ?	  	  	  	  	  Wie	  weet	  dan	  de	  juiste	  omschrijving	  te	  geven,	  opdat	  de	  PoliZe	  gericht	  
kan	  zoeken.	  	  

De	  wijkagent	  vertoont	  foto’s	  en	  filmpjes	  om	  de	  aanwezigen	  te	  laten	  constateren,	  waar	  en	  
wanneer	  sprake	  is	  van	  een	  verdachte	  situaZe.	  	  

Personen,	  die	  in	  een	  drukke	  winkelstraat	  de	  andere	  kant	  opkijken	  of	  enkele	  personen,	  die	  niet	  
herkend	  willen	  worden	  en	  hun	  gezichten	  afschermen	  met	  capuchons,	  zijn	  verdacht.	  



Iemand,	  die	  bij	  woningen	  naar	  	  binnen	  kijkt,	  wegloopt	  en	  nog	  eens	  terug	  komt,	  is	  beslist	  
verdacht.	  	  Veel	  mensen	  zien	  verdacht	  gedrag,	  maar	  denken	  al	  snel;	  	  “HET	  ZAL	  WEL	  IN	  ORDE	  
ZIJN	  “	  	  maar	  dat	  is	  het	  dan	  vaak	  niet.	  	  Als	  gedrag	  afwijkt	  en	  u	  hebt	  het	  zogenaamde	  
onderbuikgevoel	   BEL	  DAN	  GERUST	  	  1	  1	  2.	  

Inbrekers	  bereiden	  zich	  goed	  voor.	  Ze	  selecteren	  een	  huis	  -‐	  schaAen	  in	  hoe	  gemakkelijk	  ze	  
binnen	  kunnen	  komen	   -‐	  bekijken	  van	  buiten	  wat	  binnen	  voor	  het	  grijpen	  ligt	   -‐	  	  schaAen	  in	  
hoe	  gemakkelijk	  ze	  weer	  buiten	  kunnen	  komen	  –	  hoe	  goed	  er	  wordt	  opgelet	  door	  
buurtbewoners	  –	  ze	  hebben	  een	  gloeiende	  hekel	  aan	  een	  buurvrouw,	  die	  door	  de	  gordijnen	  
kijkt	  etc.	  etc.	  	  Ziet	  u	  iemand,	  die	  speurend	  rondloopt	  en	  meerdere	  malen	  dezelfde	  route	  loopt	  
is	  beslist	  verdacht.	   	  WAT	  KUNT	  U	  DOEN	  ?	   Hem	  aanspreken:	  Kan	  Ik	  u	  helpen	  ?	  of	  1	  1	  2	  
bellen.	  	  

Wat	  wil	  de	  poliZe	  van	  u	  weten?	  	  	  Leeoijd,	  lengte,	  postuur,haarkleur/kapsel,	  kenmerken	  
(tatoeages),	  kleding,	  vervoermiddel(merk,	  model,kleur,	  kenteken),	  was	  hij/zij	  alleen,	  hadden	  
ze	  een	  tas	  	  of	  ander	  voorwerp	  bij	  zich	  ???	  	  	  

Het	  was	  een	  zeer	  nuqge	  presentaZe	  en	  als	  er	  geen	  vragen	  meer	  zijn,	  bedankt	  de	  voorziAer	  
de	  wijkagent	  Frank	  Kok	  	  	  

sluit	  de	  vergadering	  en	  nodigt	  de	  aanwezigen	  uit	  voor	  een	  hapje	  en	  een	  drankje.	  	  

	   	  

	   	  


