
maandag 16 november 2015

Jaarvergadering 2015 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 10/11/2014 
4  JAAROVERZICHT DOOR DE VOORZITTER 
5  FINANCIËN 
6  BESTUURSSAMENSTELLING EN WIJKCOÖRDINATOREN 
7 INFO VAN /  VRAGEN AAN DE POLITIE 
P a u z e 
8  PRESENTATIE INZAKE 'DOMOTICA':  
(veiligheids)functies in huis (ook) op afstand 

Onderwerpen betrekking hebbende op punten 1 tot 4 

Het was een druk overleg jaar binnen bestuur en wijkcoördinatoren, tussen BPV-en 
onderling, contacten met Gemeente en Politie en nog specifiek met de BEL 
organisatie voor de inrichting van de nieuwe web site van de Gemeente Laren. 
Aandachtspunten waren het 'Donkere dagen offensief' (met verspreiding van 
tijdschakelaars), 'Trends binnen inbraken' (opstap containers, forceren ramen bij 
voorkeur achter, voorkeur voor inbraak 'boven' i v m mindere kwaliteit sloten), 
'Nieuwe BPV's' en 'Samenwerking + Informatiedeling' (Centrale kennisbank, inzicht 
inleiders op de verschillende jaarvergaderingen). 
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Het aantal (pogingen tot) inbraken is in Laren stabiel en komt uit op een ‘hit-ratio' van 
circa 2,5% van de woningen die 'geraakt' worden. Dat is hoog in relatie tot het 
landelijke beeld (< 0,5%).  Binnen onze BPV is sprake van 2 pogingen. 

Inbraakpreventie (bouwkundig en houding/gedrag!), babbeltrucks (denk bv aan een 
deurstop), overvallen en veiligheid in de buurt (wees attent, spreek elkaar ook aan en 
schroom bij verdachte situaties niet 112 te bellen) blijven de 'topics'. 

We zijn trots op onze nieuwe eigen site, geheel ontworpen door onze secretaris! Ook 
de nieuwsbrief is in een ander, moderner jasje gestoken en op de site van de 
gemeente Laren komt de BPV en buurtpreventie beter voor het voetlicht.   

Via de buttons 'veiligheid' en 'openbare orde en veiligheid' krijgen de onderwerpen 
'Voorkom woninginbraken', 'Veiligheidsplan Gemeente', 'Buurtpreventie' en 'Auto-
inbraken' aandacht op de Gemeente site. 

Nogmaals zij herhaald dat u als bewoner de grootste beïnvloeder van veiligheid bent 
via uw houding en gedrag, sociale cohesie in de wijk en de 'hygiëne'. 

In samenspraak met de BEL organisatie en politie zijn we druk doende om een what's 
app-dienst te organiseren opdat we elkaar nog directer en sneller kunnen informeren 
over onveilige gebeurtenissen en/of omstandigheden in de buurt.  

Financiën 
Frans de Zeeuw heeft weer een prachtig overzicht gemaakt van de inkomsten en 
uitgaven van de vereniging

Er is sprake van een aanzienlijk aantal achterstallig betalingen over de jaren 2014 en 
2015. Deze worden door het huidige bestuur nog aangeschreven op voldoening.

De kascommissie heeft de jaarstukken voor 2015 goed gekeurd en decharge verleend 
aan het bestuur. 

Bestuurswisselingen  
Op de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van de oprichters van de BPV de 
Eng als bestuurders. 
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- Rob Uelen (ex-Voorzitter van het eerste uur) 

- Frans de Zeeuw Penningmeester van het eerste uur (en zijn lieftallige vrouw Jans)

- Jan Haverkamp (Bestuurslid van het eerste uur)

Dank voor hun jarenlange bijstand en inzet. Hebben hiervoor een mooie bos bloemen en 
een lekker wijntje ontvangen. Wij wensen hun veel geluk en gezondheid toe.

Overzicht van de Politie  
Remco geeft een jaaroverzicht met diverse indrukwekkende getallen. Veel vragen van 
de leden over voortgang en pakkans van inbrekers in regio het Gooi.

Domotica in vogelvlucht 

Secretaris [Caspar de Valk] gaf in een vogelvlucht een overzicht van de betekenis en 
toepassing van Domotica in huis. En wat dit kan betekenen voor beveiliging en een 
veiligere omgeving.  

Domotica is het automatiseren van de woon- leefomgeving. Denk hierbij aan o.a. 
Automatische verlichting, Camera toezicht, op afstand bedienbare verwarming. Sloten 
die met behulp van smartphones kunnen worden gebruikt.  

Maar domotica maakt ook zorg op afstand mogelijk. En zorgt er op deze wijze voor 
dat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. 
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