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1. Voorwoord  
Het Dorps Ontmoetings Punt Petten (DOP) heeft zich in het derde jaar van ons bestaan in positieve richting ontwikkeld. We hebben een huurcontract voor onbepaalde tijd ontvangen en beschikken intussen over een erg mooi onderkomen. Het aantal gasten die we mogen ontvangen groeit gestadig.  12 januari 2015 werd de stichtingsacte Stichting DOP Petten op het Zijper Notariskantoor te 
Schagerbrug getekend. DOP Petten is dus vanaf dat moment een zelfstandige stichting.  
Begin 2015 was het niet duidelijk of we onze activiteiten in het voormalige VVV-gebouw konden voortzetten. We huren dit gebouw van SEBAP en mochten dit van de gemeente bij wijze van proef het jaar 2014 gebruiken. Eind 2014 gaf de gemeente aan, dat ze over 
eventuele contractverlenging nog geen besluit hadden genomen. Het huurcontract werd daarom tijdelijk tot 1 april 2015 verlengd. Maar in maart 2015 besloot het College van 
Burgemeester en Wethouders van Schagen, dat de kerk ten behoeve van een horeca-exploitatie wordt verkocht en het pand Zijperweg 1a (het oude VVV-gebouw) voor 
onbepaalde tijd aan SEBAP wordt verhuurd. Dat houdt in dat we daar mogen blijven. We kunnen dit pand nu definitief inrichten. Daar kan de vlag bij uit! Zie omslagblad.  Het bestuur DOP heeft daarop het gebouw geïnventariseerd en een aantal aanpassingen voorgesteld om dit voor multifunctionele activiteiten geschikt te maken. We hebben daarop overleg met het bestuur van SEBAP gevoerd. SEBAP huurt dit gebouw van de gemeente en afgesproken is, dat het DOP de bezetting van het gebouw regelt. Daarbij heeft SEBAP 
aangeboden de kosten van een aantal noodzakelijke herstellingen op zich te willen nemen, waaronder het aanbrengen van nieuwe vloerbedekking. Dit is natuurlijk door ons in dank aanvaard. 
 In januari zijn we na uitvoerig vooroverleg gestart met een door onze vrijwilligers bemand uitgifte- en innamepunt van KopGroep Bibliotheken. Dit is helaas geen succes geworden. Een eventueel vervolg daarvan is erg onzeker. Zie een verslag daarover in hoofdstuk 5 punt 2.  De VVV moest, omdat het minder subsidie ontvangt, de vestiging Petten in 2015 sluiten. Rond Pasen zijn we, na uitvoering overleg met de VVV Top van Holland en onze vrijwilligers, tijdens onze openingsuren gestart met het ontvangen van VVV-gasten. Na een wat voorzichtige start is dit een groot succes geworden. Onze vrijwilligers hebben tot in oktober op deze wijze bijna 700 gasten de nodige informatie kunnen verstrekken. Maar omdat de VVV TOP van Holland januari 2016 al hun regiokantoren moeten sluiten is voortzetting van deze service erg onzeker. Zie hierover meer in hoofdstuk 4.  Bijgaand jaarverslag geeft een overzicht van al onze activiteiten in 2015.   Bestuur DOP    
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2. Oprichting Stichting DOP Petten  
In 2014 heeft het bestuur DOP besproken welke rechtsvorm we gaan aannemen. Directe aanleiding daarvoor was het feit dat DOP, om financieel rond te komen, subsidie van de gemeente heeft aangevraagd, voornamelijk om de huur van het gebouw te kunnen betalen. Deze subsidie was ons al voor het jaar 2014 toegewezen. Maar om deze subsidie in ontvangst te kunnen nemen is het voor de gemeente noodzakelijk, dat het DOP over een eigen rechtsvorm beschikt of bij een partij met een rechtsvorm is ondergebracht. Het bestuur van het DOP heeft een beslissing over onze rechtsvorm uitgesteld in afwachting van duidelijkheid of het huurcontract voor het VVV-gebouw wordt verlengd. En hoe de reconstructie van het Plein 1945 wordt uitgevoerd en welke status het VVV - en het kerkgebouw daarin krijgen.  De uitwerking van het reconstructieplan Plein 1945 werd in december 2014 duidelijk. Maar een besluit over huurverlenging werd door de gemeente in afwachting van een op te stellen evaluatie uitgesteld. Om nu toch de toegekende subsidie over 2014 te kunnen innen heeft het bestuur van het DOP, na ingewonnen advies van deskundigen, op 16 december 2014 besloten een eigen stichting te vormen. Omdat het DOP vanuit de Dorpsraad is voortgekomen is vooraf aan het bestuur van de Dorpsraad om instemming gevraagd en verkregen. Daarop is ook de gemeente Schagen en SEBAP over dit voornemen geïnformeerd. Het Zijper Notariskantoor is gevraagd een stichtingsakte Stichting DOP te verzorgen. Het DOP heeft daartoe alle benodigde informatie aangeleverd. Maar gezien de grote drukte bij het notariskantoor eind 2014 bleek het niet mogelijk dit nog dat jaar te realiseren.  Op 12 januari 2015 is ten kantore van het Zijper Notariskantoor te Schagerbrug de stichtingsakte getekend en gaat het DOP vanaf dat moment als Stichting DOP Petten door het leven. Daarop werd de subsidie 2014 door de gemeente aan ons overgemaakt. Afb. 1. Slotartikel Stichtingsakte DOP Petten    
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3. Inrichten DOP-gebouw voor meerdere activiteiten  
Voor 2014 was voor een proeftijd van een jaar met SEBAP een huurcontract voor het voormalige VVV-kantoor afgesloten. SEBAP kon vanaf dat moment dit gebouw voor de activiteiten van de VVV en het DOP en zo mogelijk ook aan derden verhuren. Het DOP was in april 2014 van de kerk naar dit gebouw verhuisd. Dit voorlopige contract werd in afwachting van een nog op stellen evaluatie verlengd tot 1 april 2015. De gemeente besloot op 10 maart 2015 het voorlopige huurcontact voor verhuur aan SEBAP van het pand Zijperweg 1a per 1 april 2015 voor onbepaalde tijd te verlengen. Dat maakte een eind aan onze onzekerheid of en waar we onze activiteiten kunnen voortzetten. Het beheer van dit gebouw werd blijvend bij de Stichting SEBAP ondergebracht. Gelijktijdig werd besloten het kerkgebouw ten behoeve van horeca-activiteiten te koop aan te bieden.   Het DOP-bestuur heeft na dit besluit het VVV-gebouw geïnventariseerd en een aantal aanpassingen voorgesteld om dit gebouw geschikt te maken voor activiteiten van het DOP en mogelijk ook voor derden. We hebben deze wensen met het bestuur van SEBAP besproken. Daarbij is afgesproken, dat zoals al gebruikelijk, het DOP de verhuur van het gebouw blijft verzorgen en aan SEBAP maandelijks de huurkosten doorgeeft. SEBAP stuurt op basis daarvan de rekeningen aan de huurders. In dat overleg heeft het bestuur van SEBAP aangeboden de kosten van een groot aantal van de voorgestelde aanpassingen voor hun rekening te willen nemen en opdracht voor de uitvoering te verlenen. Dit is door ons bestuur in dank aanvaard.  

Afb. 2. Bord boven ingang DOP-gebouw 2015  Het bestuur DOP heeft zelf voor de wijziging van de naamgeving van het gebouw gezorgd en heeft offertes voor het vernieuwen van de vloerbedekking opgevraagd.   Afb. 3. Bord zijgevel DOP-gebouw            SEBAP heeft diverse reparaties in het gebouw verzorgd en ging akkoord met de offerte voor nieuwe vloerbedekking. In september werd het gebouw drie dagen gesloten om deze klus te kunnen klaren. Het DOP week daarom voor één keer uit naar het kerkgebouw. Het gehele gebouw werd van een kunststof pvc-vloer voorzien. Daarna mocht een schilder het gebouw waar nodig van een nieuw verfje voorzien. Al deze aanpassingen werden door allen met grote instemming begroet en heeft in belangrijke mate de kwaliteit van ons onderkomen verbeterd.  



7  

Afb. 4. Bezoekers DOP aan de terrastafel 5 juni 2015 

Afb. 5. DOP-bijeenkomst 5 augustus 2015 
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4. Samenwerking met de VVV Top van Holland  
In 2014 hebben we veel overleg met de VVV Top van Holland gevoerd over mogelijke voortzetting van hun informatieverstrekking aan de bezoekers van ons dorp. De VVV kreeg vanwege bezuinigingen in 2015 veel minder financiële ondersteuning. Eind 2014 werd duidelijk dat de VVV daarom gedwongen werd hun informatieverlening te verminderen en het kantoor in Petten te sluiten. Dat betreurden wij zeer. We hebben onze ervaring ingebracht hoe we op de woensdagochtenden, wanneer de VVV was gesloten maar er toch veel VVV-gasten tijdens onze reguliere bijeenkomst binnenlopen, deze gasten hebben opgevangen. Om geen verstoring van onze bijeenkomsten te veroorzaken is dit opgelost door onze tweede vrijwillige begeleider te vragen die gasten zo goed mogelijk te woord te staan. Daardoor wordt onze bijeenkomst aan de tafel niet verstoord en konden we gasten zo goed mogelijk gastvrij ontvangen. Wij, maar ook de VVV, waren erg blij met deze oplossing. Wij vinden het erg belangrijk voor het dorp, dat bezoekers goed worden voorgelicht. Wij denken, omdat er door de kustversterking veel meer strand aanwezig is dan voorheen, dat het aantal VVV-gasten eerder meer dan minder zal worden. Daarom hebben we voorgesteld deze informatieverstrekking aan VVV-gasten tijdens openingsuren door onze vrijwilligers in 2015 voort te zetten. De VVV Top van Holland betaalt dan in het seizoen mee aan de huur van het DOP-gebouw, maar bespaart de inzet van betaalde krachten. Dit bleek na veel overleg mogelijk en werd door het bestuur van de VVV goedgekeurd. We zijn daarmee, na vooroverleg met onze vrijwilligers, vanaf 1 april van start gegaan. De VVV Kop van Holland heeft voor ons lijsten met de meest voorkomende vragen met antwoorden opgesteld. Deze werden voor ons ook in het Duits en Engels vertaalt. Ook is ons het nodige foldermateriaal beschikbaar gesteld. 

Afb. 6. Start informatieverstrekking aan VVV gasten door DOP 3 april 2015 
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Onze vrijwilligers hebben, na een wat aarzelend begin, deze aanvullende taak erg goed eigen gemaakt en zijn tot volwaardige baliemedewerkers uitgegroeid. Ze hebben daarbij gemerkt, dat ze op deze wijze ook een zeer waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp toevoegen.  We hebben in de periode van Pasen tot begin oktober op deze wijze bijna 700 gasten wegwijs kunnen maken. De meeste aanloop was zoals te verwachten in de maanden juli en augustus. Omdat het Plein 1945 in het najaar 2015 werd gerenoveerd, was het DOP-gebouw vanaf dat moment voor gasten vrijwel onbereikbaar. Daarom konden bezoekers ons niet meer bereiken en stopte het VVV-bezoek abrupt. De reacties van de VVV-gasten zijn daarbij overwegend erg positief. We zijn dan ook gemotiveerd deze inzet ook in 2016 voort te zetten.  We waren van plan eind 2015 in overleg te treden met de VVV Top van Holland over een mogelijke voortzetting van deze werkwijze in 2016. Maar in november gaf de directeur Marlies Groot ons aan, dat ze tot haar spijt de samenwerking tussen Top van Holland en het DOP volgend jaar moet beëindigen. Alle VVV-kantoren in de regio worden per 1 januari 2016 gesloten. Ze gaf daarbij aan, dat de Ondernemersfederatie Schagen, sector Toerisme en Recreatie, een enquête onder de ondernemers heeft uitgezet om te polsen hoe de invulling van lokaal gastheerschap mogelijk blijft als de VVV verdwijnt. Daarop hebben we als DOP per brief de voorzitter van de sector Toerisme en Recreatie de heer K. de Wit bericht, hoe we het afgelopen jaar met inzet van onze vrijwilligers VVV-gasten in Petten hebben ontvangen en aangegeven, dat we dat ook graag volgend jaar willen blijven voortzetten. We wachten een reactie op dit aanbod af. 

Afb. 7. DOP-bijeenkomst 5 augustus 2015, terwijl VVV-bezoekers aan de balie worden geïnformeerd wat hier allemaal mogelijk is.   



10  

5. Activiteiten in het DOP-gebouw in 2015  1. DOP. 
Het gehele jaar hebben we, behalve op feestdagen, zonder onderbreking bijeenkomsten van het DOP op maandag -, woensdag - en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur in het DOP-gebouw gehouden. Per bijeenkomst zijn twee vrijwilligers aanwezig die de ontvangst van de gasten en de koffie - en theeverstrekking verzorgen. De themamiddagen zijn vanwege de grote toeloop, zolang dit nog mogelijk is, in de kerk gehouden. Op vrijdag 25 september hebben we onze bijeenkomst naar de kerk moeten verhuizen, omdat het DOP-gebouw vanwege het aanbrengen van nieuwe vloerbedekking enige dagen moest worden gesloten. Bij mooi weer hebben we ook deze zomer weer veelvuldig van het terras gebruik gemaakt.  Het aantal bezoekers is gestaag gestegen. Daarnaast hebben we wederom themamiddagen georganiseerd, zie daarvoor hoofdstuk 6. 

Afb. 8. Ingang Dorps Ontmoetings Punt Petten 2015  2. Bibliotheek in het DOP.  Vanaf januari 2013 komt de bibliobus van KopGroep Bibliotheken vanwege bezuinigingen niet meer in Petten. Verzoeken van de Dorpsraad Petten om te trachten in Petten een ander uitgiftepunt in te richten bleef zonder resultaat. Begin 2014 nam het DOP ook contact op met KopGroep Bibliotheken op met het aanbod om in het DOP een door vrijwilligers bemand uitgifte- en innamepunt van KopGroep Bibliotheken te verzorgen. Deze oproep bleef zonder resultaat. Maar in september 2014 belegde het DOP een overleg met de directie van KopGroep Bibliotheken met de vraag waarom dit initiatief niet uitvoerbaar is. Dat bleek toch mogelijk en afgesproken werd, dat KopGroep Bibliotheken meewerkt aan de inrichting van een door vrijwilligers van het DOP gerund inname en uitgiftepunt in Petten. De voorbereiding daarvan nam meer tijd in beslag dan gepland, maar op 7 januari 2015 zijn we na een uitvoerige voorbereidingstijd van start gegaan met de uitgifte en inname van 
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boeken van de KopGroep Bibliotheken. Anneke Heijnen is samen met haar echtgenoot Henk bereid gevonden om op de woensdagochtenden binnenkomende aanvragen voor boeken op de aanwezige computer te ondersteunen. Afgesproken was, dat KopGroep Bibliotheken vooraf aan de opening hieraan de nodige publiciteit zal geven en hun leden in Petten daarover per mail zullen berichten. Maar dat bleef helaas achterwege en ook andere berichtgevingen werden pas later die maand gepubliceerd. Een probleem bleek ook, dat boeken die besteld werden om in het DOP te worden afgeleverd niet in de computer op naam DOP Petten konden werden gesteld en dus niet bij ons konden worden afgeleverd. Daar hebben we diverse malen contact over opgenomen, maar dat bleef zonder resultaat. Hun computer kon dit niet verwerken. In de praktijk bleek dat we leden die in het DOP boeken kwamen ophalen omdat ze thuis van KopGroep Bibliotheken bericht hadden ontvangen dat hun boek daar kon worden opgehaald, vaak hebben moeten teleurstellen. Hun boek was niet afgeleverd. Dit was ook voor ons erg vervelend, omdat we machteloos stonden dit te veranderen. Daarom bleef ook de vraag om bij ons op de computer boeken te bestellen uit. De veelal erg gemotiveerde medewerkers van KopGroep Bibliotheken konden dit ook niet aanpassen. Reden waarom we tenslotte met Anneke en Henk hebben afgesproken dat ze niet meer alleen om deze redenen woensdagen aanwezig behoeven te zijn. Daarop ontstond spontaan het inzamelen van boeken van inwoners die hun boeken ook wel voor anderen beschikbaar wilden stellen. Dit leverde vrij snel een prachtig boekenbestand op waar onze bezoekers vrij boeken kunnen meenemen met het verzoek ze na lezing terug te brengen. De dames Ella Dammers, Cathrien Blekendaal en Ineke Evertsz verzorgen deze boekenkasten en moesten zelfs na enige maanden een leverstop afroepen, omdat we het aanbod niet meer konden opbergen. 

Afb. 9. Boekenkasten in het DOP voor vrije uitleen december 2015  Intussen liep binnen de gemeente Schagen na de voorgenomen nieuwe bezuinigingen van € 400.000 een onderzoek hoe het bibliotheekwezen kan worden vervolgd. In de gemeenteraadsvergadering van september 2015 werd besloten, dat KopGroep Bibliotheken in principe deze taak op zich mag nemen. Daarop heeft het DOP- bestuur eind september een brief naar de directie van KopGroep Bibliotheken gezonden met het voorstel, vanwege het ontbreken van elke vorm van ondersteuning, ons filiaal gerund door vrijwilligers te sluiten. 
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Daarop heeft op hun verzoek op 6 oktober 2015 overleg plaatsgevonden met de heer Mannes Westra, directeur KopGroep Bibliotheken en mevrouw Jacinta Krimp. Ze gaven aan dat ze de gang van zaken betreurden en graag een herstart wilden. Wij hebben aangegeven, dat we daar alleen aan mee kunnen werken als een duidelijke verbetering van de werkwijze en begeleiding wordt doorgevoerd en er bijvoorbeeld extra aanbiedingen voor de leden in Petten en omgeving worden ingepast. Alleen dan kan het verloren gegane vertrouwen in Kop Groep Bibliotheken worden hersteld en kan mogelijk een herstart worden overwogen. De heer Westra heeft toegezegd daarvoor in de loop van november 2015 ons een voorstel te zullen doen toekomen. In december ontvingen we van mevrouw Jacinta Krimp bericht, dat de heer Westra helaas ernstig ziek was geworden. Maar zij was gestart met de voorbereidingen voor een herstart. Wij hebben bericht, dat we vooraf de condities van een herstart willen bespreken. We willen vooraf kunnen beoordelen of het voor ons mogelijk wordt gemaakt de vrijwilligers opnieuw voor een herstart te kunnen motiveren. Dat overleg heeft niet meer in 2015 kunnen plaatsvinden.   3. De Omring.  Vanaf 5 juni 2014 hield de Omring elke donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur zitting in het VVV- gebouw om inwoners die zich met vragen melden te woord te staan. Vanwege een te gering aantal bezoekers werd Omring genoodzaakt deze zittingen per april 2015 te beëindigen.   4. Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur (VOA).  Om de burger te helpen hoe met het gewijzigde zorgaanbod om te gaan hebben Gemeente Schagen, Wonen Plus Welzijn en de gezamenlijke Ouderenbonden Schagen (SBOS) het initiatief genomen om personen tot Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur (VOA) op te leiden. Connie Kleimeer, voorzitter van het Dorps Ontmoetings Punt Petten (DOP), heeft deze opleiding in januari met goed gevolg afgerond en is elke 1e woensdag van de maand vanaf 10.00 uur bij de DOP-bijeenkomsten aanwezig om desgevraagd ondersteuning te verlenen.  Uitgangspunt is, dat men zelf indien nodig hulp inroept. Mogelijk kan iemand uit de naaste omgeving daarbij helpen. Maar men kan ook een beroep doen op een VOA. Dat kost helemaal niets. Als men de VOA vraagt spreekt die vooraf door wat men in dit gesprek wilt inbrengen en de VOA ondersteunt desgewenst bij het ”keukentafelgesprek”. Daar wordt nagegaan of men voor hulp in aanmerking komt en onder welke condities. Als hulp mogelijk is worden afspraken gemaakt over de inzet daarvan. Maar de VOA kan bijvoorbeeld ook aangeven waar men zich kan aanmelden voor hulp. De VOA kan ondersteuning bieden bij alles wat te maken heeft met advies, regelgeving en allerlei andere vragen waar men tegenaan loopt. En kan ook hulp bieden bij het invullen van formulieren en bij de administratie en kan zo nodig zaken verhelderen hoe het werkt en desgewenst doorverwijzing naar andere organisaties regelen. En kan indien nodig daarbij professionele hulp inroepen. Het doel van deze ondersteuning is om in goed overleg te komen tot een passende oplossing. Dit zijn geen dwingende adviezen, men gaat zelf over de invulling. De hulpvrager blijft daarbij altijd zelf verantwoordelijk. Informatie over de VOA is op de homepage van onze site te vinden.    
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5. Overige activiteiten.  A. Het Rode Kruis is in augustus op de maandagmiddagen in het DOP-gebouw gestart met hun 14-daagse handwerk bijeenkomsten.  B. De Educatieve Vorming Voor Volwassen in Zijpe (EVVV) heeft in eerste maanden van 2015 de lopende opleidingen in het DOP-gebouw afgerond en is in september met nieuwe opleidingen van start gegaan.  
 De volgende opleidingen heeft de EVVV in 2015 in het DOP-gebouw gehouden:  
 20 lessen Engels I en II 
 8 lessen computer voor beginners en gevorderden 
 20 lessen Spaans I en III 
 4 lessen Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) 
 20 lessen Italiaans 
 Vrijdagsmorgen op de veertien dagen een digi-inloopspreekuur  C. Bestuursvergaderingen diverse verenigingen. Diverse besturen van verenigingen waaronder de Dorpsraad Petten reserveren het DOP-gebouw voor hun bestuursvergaderingen.                       Afb. 10. Op 30 december 2015 werd de laatste DOP-bijeenkomst dat jaar stijlvol met oliebollen en appelflappen afgesloten    
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6. Themamiddagen en andere activiteiten DOP   
In 2015 zij de volgende themamiddagen en andere acties ’s door het DOP georganiseerd:  Het werk van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij Op 4 februari 2015 heeft Herman Veldman in de kerk een lezing met beelden over het werk van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij gehouden. Voor de pauze vertelde hij over het landelijke werk, na de pauze vooral over het reddingstation Petten. De KNRM is opgericht in 1824, het station Petten in 1825. Daar was dus heel veel over te vertellen en hij vertoonde veel oude foto’s uit vervlogen dagen. Er waren veel bezoekers. Soms herkenden aanwezigen nog wel de personen die op deze oude foto´s waren afgebeeld. Deze lezing viel goed in de smaak  

Afb. 11. Reddingsboot Petten begin 20e eeuw   Rondrit over de duinen en stranden van Petten naar Camperduin. Op 8 april werd met de wagen van Tulpenland een rondrit over de nieuwe duinen en het strand gemaakt. Tulpenland stelde hun wagen hiervoor geheel belangeloos ter beschikking. Daar waren we natuurlijk erg blij mee. Deze rondrit was eerst een week eerder gepland, maar vanwege te sterke wind werd dit een week uitgesteld. Nu waren de weersomstandigheden veel beter, hoewel het zicht door wat mist op delen van het traject plaatselijk soms wat beperkt bleef. Vele inzittenden konden voor het eerst kennismaken met de aangelegde duinen en stranden voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Ze waren erg onder de indruk van de nieuw aangelegde brede stranden en de mooie duinen voor de dijken. De wagen maakte tweemaal geheel volgeboekt een rondrit over de duinen naar Camperduin en terug langs het strand naar Petten. 



15  

           Afb. 12. Rondrit met de wagen van Tulpenland 8 april 2015  Het aantal deelnemer was gezien de capaciteit beperkt, reden waarom het bestuur vooraf een selectie moest maken. Mensen die slecht ter been waren kregen voorrang boven personen die in staat waren dit op eigen gelegenheid te bezoeken. Het was heel gemakkelijk om tweemaal met een geheel gevulde wagen deze toer te maken en de inzittenden genoten met volle teugen. Geopperd werd vanwege het grote succes dit later nog eens te herhalen.   Lezing over bijzondere gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog Woensdagmiddag 6 mei verzorgden Wil Jansen en Piet Glas een lezing over twee bijzondere verhalen uit de 2e wereldoorlog. Drie Tsjechen overleefden in de tweede wereldoorlog zes dagen dobberen op de Noordzee. Ze spoelden 3 januari 1942 aan op de Hondsbossche Zeewering. Boven Petten is ook een Amerikaanse B-17 bommenwerper neergeschoten.  Voor de pauze vertelde Wil Jansen over de Tsjechische bemanning van de Wellington KX-B-bommenwerper en na de pauze vertelde Piet Glas over een ander vliegtuig, een Amerikaanse B-17 bommenwerper die boven Petten werd neergeschoten door Duitse jagers en grondartillerie. Negen bemanningsleden vonden de dood, slechts één man werd krijgsgevangen genomen. Het toeval wil, dat deze overlevende in maart van dit jaar overleden is. Dat was aanleiding voor Piet Glas in het orgaan van de ”Historische Vereniging de Zijpe” hier een artikel over te schrijven. De bewoners van Petten en andere belangstellenden konden daar reeds een voorproefje van nemen.   Uitleg structuurvisie Petten en aanleg Plein 1945 Woensdagmiddag 10 juni gaf de heer Michiel Wolf en zijn collega’s van de Gemeente Schagen een uiteenzetting over de invulling van de structuurvisie Petten. Daarvoor hadden op 4 juni alle inwoners van Petten voor het bijwonen van een informatieavond een uitnodiging ontvangen. Maar omdat s’ avonds veel van onze bezoekers niet in de gelegenheid waren dit bij te wonen, hebben we voor hun een speciale bijeenkomst georganiseerd. De gemeente wilde daar graag aan meewerken. Aangegeven werd hoe het nieuwe Plein 1945 er uit gaat zien. Er komt een podium met daarop een geraamte van een schip. Ook wordt een waterpartij aangelegd die voor eb en vloed zorgt met vrolijk spuitende bedriegertjes. Michiel Wolf gaf samen met zijn collega’s aan de hand van de uitgewerkte plannen uitleg over niet alleen het nieuwe Plein maar ook de ontwikkelingen op het strand. Ze gaven de plaats aan waar nieuwe strandopgangen gemaakt worden en waar parkeren mogelijk is. Ook de wijze waarop het verkeer wordt geleid kreeg veel aandacht en ook de toegankelijkheid van het strand voor mindervaliden. Dit was een drukbezochte en 
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gewaardeerde bijeenkomst. We mochten de uitwerkingstekeningen van het Plein houden. Die hebben we in het DOP opgehangen.   Gehoortesten. Woensdag 7 oktober bood Engel Hoorservice uit Schagen een gratis gehoortest aan. Twee jaar geleden had hij dit ook al eens verzorgd, maar voor diversen was het hoog tijd om hun gehoor weer te laten testen. Men kreeg (geheel vrijblijvend) advies en indien dat nodig kon men geheel vrijblijvend een afspraak maken voor het houden van uitgebreidere test in de winkel van Engel Hoorservice aan de Nieuwstraat in Schagen. Wanneer dat bezwaarlijk was bood de heer Engel aan om thuis langs te komen. Hiervan werd druk gebruik gemaakt.    Informatie over inbraakbeveiliging Woensdag 4 november verzorgde ASB Inbraakbeveiliging uit Heerhugowaard een themamiddag over inbraakbeveiliging. Deze firma werd in overleg met onze wijkagent uitgenodigd. ASB Inbraakbeveiliging is een PKVW erkend bedrijf. PKVW staat voor ”Politie Keurmerk Veilig Wonen”. Als uw woning volgens de richtlijnen van het PKVW is beveiligd, verzorgt ASB Inbraakbeveiliging voor u het certificaat ”Veilige Woning”. Veel verzekeringsmaatschappijen geven op dit certificaat een premiekorting. Omdat iedere minuut ergens in Nederland een woning door een inbreker wordt bezocht is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Bij een inbraak zijn vaak ramen en deuren vernield en zijn bezittingen verdwenen. Een onbekende heeft in uw huis rondgesnuffeld terwijl u lag te slapen of toen niet aanwezig was. Dat is een erg onaangename gewaarwording. Veilig wonen is vooral een kwestie van bewust wonen. De beste sloten helpen niet tegen inbraak als u tegelijkertijd een raam openlaat of bijvoorbeeld een sleutel onder de deurmat heeft liggen. ASB Inbraakbeveiliging vertelde hoe uw woning optimaal beveiligd kan worden, zodat u (weer) een veilig gevoel krijgt. De opkomst viel wat tegen, mogelijk veroorzaakt door de slechte toegankelijkheid, omdat vanwege de reconstructie van het Plein 1945 de toegangswegen bijna geheel waren afgesloten. Maar het werd een interessante middag waar veel mogelijkheden om de woningveiligheid te verbeteren werden toegelicht.  
 Bezoek Sinterklaas aan het DOP Op vrijdag 4 december bezocht Sinterkaas het DOP. Sinterklaas bezocht die vrijdag het DOP in ons eigen onderkomen. We moesten wel nog wat stoelen bijhalen, maar het paste er allemaal in. Het werd een erg gezellige bijeenkomst. Zwarte Piet was ook van de partij en kreeg nog kort bezoek van twee andere zwarte Pieten. De Sint had voor alle aanwezigen een persoonlijk woord. Dat viel erg in de smaak. Jan Haster was sponsor van het geheel, dit als dank dat hij, meestal door Connie, elke veertien dagen in zijn rolstoel van huis gehaald en gebracht werd om de DOP-bijeenkomst bij te wonen. Ella van Dijk verzorgde op de harmonica de muzikale begeleiding. Connie en Mart hadden voor de broodjes met soep gezorgd en ook de prijzen voor het Bingo spel. Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst. Op onze site is over dit bezoek een fotocollage te vinden onder het kopje ”Fotoalbum” en dan klikken op ”Bezoek Sinterklaas aan het DOP 2015”.    
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7. Bezoekersaantallen DOP  
In 2015 hebben we geleidelijk aan weer meer bezoekers mogen verwelkomen. We kunnen spreken van een gestage toename van het bezoekersaantal. Daar zijn we erg blij mee.  

  Afb. 13. Grafiek bezoekersaantallen DOP 2013 t/m 2015  Het totaalaantal bezoekers in 2013      566 
Het totaalaantal bezoekers in 2014   1.314  Het totaalaantal bezoekers in 2015   1.675  De bereikbaarheid van het DOP-gebouw kwam, omdat in de loop van oktober 2015 de werkzaamheden van de reconstructie van het Plein 1945 van start gingen, soms erg in het gedrang. Er werden goede afspraken met de aannemer gemaakt om de bereikbaarheid van het DOP-gebouw tijdens onze openingsuren en ook bij overige activiteiten te garanderen. Maar in de snelheid van werken kwam de bereikbaarheid toch een aantal malen ernstig in het gedrang. Maar direct contact met de uitvoerenden leverde veelal heel vlot noodmaatregelen op waardoor, zij het met handicaps, we toch weer in het gebouw konden komen. De meeste van onze vaste gasten lieten zich daardoor niet afschrikken om te komen, maar moesten soms hulp vragen om binnen te kunnen komen.  Maar in zijn totaliteit hebben we dit jaar dus meer bezoekers mogen verwelkomen. Dit is vooral te danken aan de prettige omgeving die het DOP-gebouw biedt. Ook de aanwezigheid van het terras, waar men bij mooi weer graag zit, is erg uitnodigend. Daar wordt, als de weersomstandigheden het maar enigszins toelaten, veel gebruik van gemaakt.  
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Onze inspanningen blijven er daarom op gericht een zo prettig mogelijk sfeer te creëren en te behouden. 
 

Afb. 14. Het was soms lastig, maar met een duwtje lukte het toch in het najaar en winter van 2015 binnen te komen  De geleidelijke toename van het aantal bezoekers vormt voor het bestuur de motivatie de ingeslagen weg voort te zetten.    
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8. Website DOP Petten  
Vanaf begin 2015, toen de Stichting DOP werd opgericht, leefde bij het bestuur de wens een eigen website te openen. Een website is onontbeerlijk voor degenen die, op het moment dat zij dat wensen, informatie over het DOP willen opvragen. Die behoefte ontstaat in toenemende mate, ook bij ouderen. Geld voor het laten opzetten van zo’n website was niet in de begroting opgenomen. Daarom is gezocht naar een zo goedkoop mogelijke oplossing om een website te openen. We hebben daarvoor contact met de webmaster van de Dorpsraad Petten, Marieke Kleimeer, opgenomen. Zij heeft ons over de mogelijkheden van hun site geïnformeerd en waardevolle tips meegegeven. Op basis van die informatie gaf onze secretaris aan te willen proberen zelf een website in te richten. Dat is uiteindelijk gelukt. Afb. 15. Website www.doppetten.nl op het computerscherm  In de loop van augustus is onze site bij wijze van test enige tijd geopend. De overige bestuursleden hebben daarop hun commentaar geleverd. Die opmerkingen zijn verwerkt en op 26 augustus is de site www.doppetten.nl opengesteld. Daarop zijn nog een enkele externe opmerkingen binnengekomen. Die zijn ook direct verwerkt. We hebben meerdere positieve reacties over onze site ontvangen. Een aantal van hen heeft dat in het gastenboek vermeld.  Deze site geeft alle mogelijkheden die het DOP aanbiedt weer. Ook is de reden van onze oprichting vermeld en alle activiteiten die zijn gepland. Ook zijn de jaarverslagen van voorgaande jaren via deze site te raadplegen en is een pagina met fotoalbums beschikbaar met foto’s van DOP-activiteiten van dit en voorgaande jaren.   

Afb. 16. Bovenbalk website www.doppetten.nl  Een praktische aanvulling is de mogelijkheid, dat iedereen het rooster van bezetting van het DOP-gebouw kan inzien. Dit is op de pagina ”HUREN” ondergebracht. Wenst men een huurafspraak te maken, dan kan men op de site het rooster van bezetting openen en nagaan of het tijdstip dat gewenst is nog beschikbaar is. Is dat het geval, dan kan men via het daarbij aangegeven mailadres vragen het gewenste tijdstip het DOP-gebouw vast te leggen. Na ontvangen bevestiging daarvan is de huuraanvraag vastgelegd en in het rooster opgenomen. Het DOP-gebouw zo blijkt wordt steeds intensiever gebruikt. 
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Afb. 17. Onderbalk www.doppetten.nl  Het rooster van bezetting DOP-gebouw wordt zeer regelmatig geactualiseerd, zodat dit bij openen steeds de meest recente bezetting van het gebouw weergeeft. Deze mogelijkheid wordt bij gegadigden steeds meer bekend, zodat men bij het maken van afspraken vroegtijdig kan nagaan of op het gewenst tijdstip het gebouw beschikbaar is. Dat werkt veelal zeer efficiënt en voorkomt, dat men later een nieuwe datum moet afspreken. 

Afb. 18. Rooster bezetting DOP-gebouw in de maand november 2015   
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9. Bestuur en activiteiten van het bestuur DOP  
Het bestuur van het DOP is in 2015 niet gewijzigd en als volgt samengesteld:  
Connie Kleimeer Voorzitter Karel Adema Secretaris Wilma Zee  Penningmeester 
Renze Engelkes Bestuurslid Johan Beukers Bestuurslid 
 Het bestuur DOP is in 2015 vijfmaal bijeengekomen, te weten op:  
 27 januari 
 21 april 
 30 juni 
 13 oktober 
 15 december 
Van elke bestuursvergadering is een verslag en een actiepuntenlijst opgesteld.  Het rooster voor inzet van de vrijwilligers is ook in 2015 door Nienke Klant verzorgd.  In 2015 zijn naast de bestuursvergaderingen de volgende overleggen gevoerd:   Dinsdag 13 januari heeft het bestuur DOP-overleg gevoerd met Marlies Groot, 

directeur van Top van Holland. Besproken is de mogelijkheid, nu de VVV gedwongen is het kantoor in Petten in 2015 te sluiten, de opvang van VVV gasten tijdens de 
openingsuren door onze vrijwilligers uit te voeren. Marlies Groot staat daar in principe positief tegenover, maar heeft toestemming van haar bestuur nodig. Deze 
mogelijkheid zal met de achterban van beide partijen worden besproken.  Dinsdag 3 februari is overleg met de vrijwilligers DOP gevoerd. Dit ging met name 
over de mogelijkheid om nu het VVV-kantoor gesloten blijft, deze informatieverstrekking tijdens onze openingsuren aan gasten die ons dorp bezoeken, over te nemen. Na discussie blijkt daar draagvlak voor te zijn, mits de ondersteuning 
door de VVV zo optimaal mogelijk worden verzorgd.  Dinsdag 17 maart is met onze vrijwilligers, waarbij ook de directeur van de VVV Top 
van Holland en haar naaste medewerkster aanwezig waren, overleg gevoerd over de wijze waarop de vrijwilligers van het DOP tijdens openingsuren gasten die binnenlopen van gevraagde informatie kunnen worden voorzien. De VVV stelt 
daarvoor een boekwerk samen waarin de meest gestelde vragen met beantwoording is opgenomen, ook in het Duits en het Engels vertaald. Ook gaat de VVV ons van uit 
te reiken foldermateriaal en kaarten voorzien. De directeur Top van Holland heeft intussen van haar bestuur toestemming tot deze vorm van informatieverstrekking ontvangen en ondersteunt deze uitvoering van harte. Afgesproken wordt, dat hier 
vanaf 1 april mee wordt gestart en doorloopt tot 16 oktober. VVV Top van Holland betaalt tijdens onze openingsuren ook huur voor het DOP-gebouw. 

 Woensdag 1 april hebben de voorzitter en de secretaris in Obdam een bijeenkomst 
bijgewoond over financieringsvormen van lokale fondsen. Dit was door de vereniging van kleine Kernen in N-H georganiseerd. Daar werd met name uitleg over 
crowdfunding verstrekt. Deze toelichting was niet volledig, reden waarom is toegezegd dat er een vervolgbijeenkomst komt. 



22  

 Donderdag 2 april hebben Connie Kleimeer en Karel Adema met Elke Burger en Marit Marees van de Omring overlegd. Afgesproken is dat ze wegens gebrek aan belangstelling hun wekelijkse zittingen in het DOP-gebouw per april beëindigen.  Vrijdag 3 april is de informatieverstrekking aan VVV gasten aan ons dorp officieel 
van start gegaan. Hieraan is in de pers uitvoerig melding gemaakt. 

 Woensdag 29 april heeft het DOP-bestuur overleg gevoerd met het bestuur van SEBAP. Daar zijn, nu bekend is dat we dit gebouw voor onbepaalde tijd mogen huren, mogelijke aanpassingen van de inrichting besproken. SEBAP heeft daarbij aangeboden een aantal nodige reparaties en ook verbeteringen van het gebouw voor hun rekening uit te voeren. Overeen gekomen is, dat het DOP de naamgeving op het gebouw volgens voorstel gaat wijzigen. SEBAP verzorgt een aantal noodzakelijke reparaties en verbeteringen in het gebouw. Tochtende ventilatieopeningen worden gedicht, de verlichting hersteld en waar nodig vernieuwd. Er wordt een brievenbus gemaakt op de plek waar een niet functionerend tableau van de VVV aanwezig is en de wifi-verbinding in de kerk wordt overgeplaatst naar het DOP-gebouw en er worden een aantal bouwkundige reparaties uitgevoerd. Belangrijke aanpassing is een algehele vernieuwing van de vloerbedekking in het hele gebouw. In september is na enige dagen van sluiting een nieuwe pvc-vloerbedekking aangebracht. De VVV heeft gezorgd dat alle nog aanwezige documenten op zolder zijn afgevoerd. 
Al deze aanpassingen maken dat het comfort in het gebouw in belangrijke mate is 
verbeterd. 

 Woensdag 8 juli hebben Willy Botman en Marieke Lucassen van de gemeente 
Schagen het DOP bezocht. Onzerzijds waren daar drie bestuursleden bij aanwezig. Ze 
reageerden zeer positief op ons nieuwe onderkomen. 

 Woensdag 22 juli hebben de voorzitter en de secretaris Marieke Kleimeer in haar 
functie van webmaster Dorpsraad Petten bezocht. Zij heeft uitleg gegeven over de 
site van de dorpsraad Petten. Daarbij is duidelijk gemaakt hoe hun site is opgebouwd 
en wat de mogelijkheden zijn. Onze secretaris heeft daarop aangegeven te willen 
proberen een website DOP Petten te ontwerpen. 

 Woensdag 26 augustus is de website www.doppetten.nl online gezet. We hebben 
het commentaar dat vooraf is verstrekt verwerkt. Daarna zijn nog een aantal externe 
reacties ontvangen die ook zijn ingepast. Daarbij was ook de reactie van Ben Blonk 
en de afdeling voorlichting van de gemeente. Deze opmerkingen hadden betrekking 
op de homepage. 

 Dinsdag 15 september is de wifi-aansluiting in de kerk verplaatst naar het DOP-gebouw. 
 Vrijdag 18 september hebben de voorzitter en de secretaris overleg met Marlies Groot van de VVV Top van Holland overleg gevoerd. De VVV heeft de aanwezige verbindingen met het VVV-netwerk afgesloten, maar de open wifirouter van Top van Holland blijft open. Dit als service naar de gasten in Petten. Ze tracht ons een overbodige computer van de VVV Top van Holland ter beschikking te stellen waarmee we op het internet beantwoording van vragen van gasten kunnen opzoeken en stelt ons een prepaid telefoon ter beschikking. Het ontvangen van VVV gasten door onze vrijwilligers loopt intussen erg goed. We hebben tijdens onze openingsuren al ruim 600 gasten wegwijs kunnen maken. Wij willen dit daarom volgend jaar graag voortzetten. Mevrouw Groot ondersteunt deze inzet, maar heeft daarvoor de goedkeuring van haar bestuur nodig. Bekeken moet worden of bij nieuwe door te voeren bezuinigingen deze informatieverstrekking blijvend kan worden ondersteund. Mevrouw Groot denkt dat dit in november a.s. duidelijk is en afgesproken wordt daarna een vervolgoverleg te beleggen. 
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 Vrijdag 18 september heeft Wonen Plus Welzijn ons van 14.00 – tot 16.00 uur in de Kastanjeboom te Dirkshorn uitgenodigd een ‘matchmarkt voor wooninitiatieven’ met een eigen stand bij te wonen. Dit als vervolg op een reeks bijeenkomsten over ‘wonen als je ouder wordt’. Het idee hierachter is om burgers de mogelijkheid te bieden om hun woon-idee (wat zij in veel gevallen tijdens de voorgaande bijeenkomsten genoemd hebben) aan anderen te kunnen laten zien en daarover in gesprek te gaan en ook aandacht besteden aan lokale initiatieven die met name die de leefbaarheid en de voorzieningen in het dorp bevorderen. De voorzitter en de secretaris hebben daar onze stand ingericht en bezet. De opkomst was erg goed (ca. 200 bezoekers). 
 Donderdag 24 september hebben de voorzitter en de secretaris in de kerk (vanwege de aanbreng van nieuwe vloerbedekking in het DOP-gebouw) op hun verzoek overleg gevoerd met Elke Burger en Marit Marees van de Omring en Jessica Stedema van ”Fysiek & Zo” (Training en coaching in het beperken van fysieke belasting). Zij willen graag onze bezoekers informeren over de mogelijkheden en de hulpmiddelen die zij kunnen aanbieden. Na discussie wordt geconcludeerd dat het zinvol is daar een themamiddag voor beschikbaar te stellen. Daarvoor is 6 januari a.s. gepland. De Omring gaat dan in de kerk een aantal standjes inrichten waar de bezoekers uitvoerig over beschikbare hulpmiddelen en andere mogelijkheden om met name ouderen te ondersteunen kunnen worden geïnformeerd. Ook willen ze graag onze vrijwilligers informeren over kenmerken waar ze bij ouderen op moeten letten. Die kunnen er dan op wijzen dat er hulp of ondersteuning moet worden ingeroepen. Afgesproken wordt dat we nagaan of we dat onderwerp tijdens een bijeenkomst met al onze vrijwilligers voor bespreking kunnen inpassen. Op 26 november a.s. om 10.00 uur is bij de Omring in Schagen een vervolgoverleg afgesproken. 
 Donderdag 24 september hebben we een brief naar de directie van KopGroep Bibliotheken gestuurd. Daarin hebben we aangegeven dat het door onze vrijwilligers bemande filiaal Petten van KopGroep Bibliotheken in het geheel niet functioneert. Boeken worden zonder naam afgeleverd en kunnen daarom niet bij ons worden afgegeven. Door deze en andere tekortkomingen die niet worden opgelost is bij het publiek en ook bij ons het vertrouwen geheel verdwenen. Wij zien daarom geen andere mogelijkheid dan dit filiaal te sluiten. 
 Dinsdag 6 oktober hebben de voorzitter en de secretaris naar aanleiding van onze brief op verzoek van Mannes Westra, directeur KopGroep Bibliotheken en mevrouw Jacinta Krimp met hun overleg gevoerd. In dat overleg hebben we aangegeven dat de inname en uitgifte van boeken geheel is mislukt. Dit komt voornamelijk omdat de leden thuis bericht ontvangen dat hun bestelde boek(en) in het DOP beschikbaar zijn, maar vervolgens blijkt dat die niet zijn aangekomen. Pogingen van zeer gemotiveerde medewerkers van KopGroep Bibliotheken hebben niet tot verbetering geleid. Ook hebben we geen enkele bezoek of bericht van de directie van KopGroep Bibliotheken ontvangen, terwijl we wel weten dat deze problemen herhaaldelijk zeer duidelijk aan mevrouw Krimp zijn gerapporteerd. Mevrouw Krimp geeft aan, dat het met de huidige software erg lastig is aan te geven welke vermelding boeken voor Petten moeten krijgen. En omdat dit weinig voorkomt bouwen medewerkers daarmee geen routine op, reden dat dit dus niet goed loopt. De heer Westra wil graag doorgaan en hier evenals in de vaste vestigingen inpassen dat men een boek op een plateau kan inscannen en uitgifte of inlevering vastleggen. De voorzitter en de secretaris noemen dat een verbetering, maar benadrukken dat het vertrouwen in KopGroep Bibliotheken hier volledig is verdwenen. De vrijwilligers zijn daarom weinig gemotiveerd dit nogmaals op te pakken. Wil heropening kans van slagen maken, moet KopGroep Bibliotheken aanvullende maatregelen treffen. Zij stellen als voorbeeld voor dat leden in Petten en omgeving een jaar lang een gratis 
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abonnement krijgen. Bovendien moet een eventuele herstart met uitvoerige publiciteit worden omgeven en moeten we vooraf de garantie krijgen dat een directielid of een medewerker met voldoende bevoegdheden ons begeleid en regelmatig met ons overleg pleegt over de voortgang. De heer Westra zegt toe dat KopGroep Bibliotheken in de loop van november 2015 ons een voorstel voor een herstart doet toekomen. Hij denkt eraan van Petten als vrijwillig inname – en uitgiftepunt een pilot te maken en hier ook boeken op te slaan. Dat laatste lijkt prima, maar realisatie is lastig omdat er weinig plek voor opslag resteert. Na ontvangst van dat voorstel zal het DOP op basis daarvan met een uitgebreide bestuurs-delegatie een vervolgafspraak maken. 
 Maandag 12 oktober. In de week voorafgaand werd bij navraag bij de uitvoerder van de reconstructie werkzaamheden van het Plein 1945 duidelijk, dat bij de reconstructie is gepland dat de gehele tuin van het DOP-gebouw overhoop wordt gehaald, de muur verwijderd en dat daarvoor een veel kleiner terras naast het gebouw voor in de plaats komt. Een tekening daarvan was op dat moment niet voorhanden. Deze voorgenomen aanpassing van de tuin was voor ons niet acceptabel en het bestuur van SEBAP sloot zich daar geheel bij aan. Bijkomende grief was, dat hierover in het geheel geen vooroverleg had plaatsgevonden. Met SEBAP werd afgesproken, dat beide besturen op korte termijn ieder een brief met een krachtig protest naar de verantwoordelijke wethouder J. Beemsterboer schrijven. Maar kort daarop kwam ambtelijk vanuit de gemeente het verzoek hierover op korte termijn overleg te voeren. Daarop is het verzenden van onze brieven aangehouden. Maandag 12 oktober hebben we ter plaatse overleg gevoerd met heren Munniks en Wonink van de gemeente Schagen. Daarbij waren de heren Erik ten Velden en Otto Pilon van SEBAP aanwezig en Connie Kleimeer en Karel Adema van het DOP. De heren Munniks en Wonink gaven aan de hand van een uitvoeringstekening aan wat het voornemen was. Onzerzijds brachten we daar gezamenlijk onze bezwaren tegen in. Resultaat van dat overleg was, dat dat de muur, de brievenbus, de vlaggenmast en ook de boom voor het terras blijven staan. Het bankje wordt weggehaald. Het terras blijft waar het nu ligt, maar wordt nieuw met flagstones bestraat. De bestrating bij de zijingang achter de poort blijft, tegen het eerdere voornemen in, ongewijzigd. Het trottoir rondom het gebouw wordt met kleine plavuizen belegd zoals dat op het gehele plein wordt toegepast. Langs het trottoir aan de Zijperweg wordt in onze tuin met een duin een verhoging van 1 á 1,5 m breed tot voorbij de muur aangelegd. De beplanting blijft gehandhaafd. Onze pogingen de verharding van het terras niet te wijzigen bleek niet haalbaar. Dit terras wordt nieuw aangelegd en met flagstones betegeld. Alle bij dit overleg aanwezigen zijn allen met deze uitkomst akkoord gegaan. Deze afspraak heeft de gemeente bevestigd door toezending van een kopie van de betreffende uitvoeringstekening waarop met de hand de afgesproken wijzigingen zijn aangegeven. 
 Woensdag 25 november hebben Connie Kleimeer en Karel Adema in Schagen bij Omring overleg gevoerd over de invulling van een themamiddag door hun op 6 januari a.s. Hierover zijn afspraken over de invulling gemaakt. 
 Woensdag 16 december hebben Connie Kleimeer en Karel Adema in het DOP-gebouw overleg gevoerd met Linda Rinkel en Sjoerd Ribbers van de werkgroep burger- en overheidsparticipatie van de gemeente Schagen. Zij wilden geïnformeerd worden over het burgerinitiatief DOP Petten en nagaan wat het doel van dit initiatief is. En wat de overheid hiervan kan leren. En hoe het initiatief is verlopen. Wat ging goed in het contact met de gemeente en wat niet? Wat kon beter? In dit overleg zijn al deze aspecten uitvoerig aan de orde gekomen en worden in hun verslag vastgelegd. 
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10. Financiën DOP  
Constante inkomstenbron voor het DOP is de uitgifte van consumptiekaarten. Eén kopje kost € 1. Een consumptiekaart kost € 5 en is goed voor het verkrijgen van 6 kopjes koffie of thee. Met deze inkomsten kunnen de voorraad koffie en thee met toebehoren worden ingekocht. Daarnaast heeft het DOP een aantal meest kleinere bedragen aan sponsorgelden ontvangen. Deze gelden zijn voornamelijk gebruikt voor aanschaf van eenmalige gebruiksartikelen en betaling van extra kosten voor speciale bijeenkomsten. De toename van het aantal bezoekers heeft de kas positief beïnvloed.  Met gemeente Schagen en SEBAP is afgesproken, dat het DOP vanaf 1 april 2014 aan SEBAP voor gebruik van het DOP-gebouw en de kerk huur betaalt. Om dat te kunnen financieren heeft het bestuur van het DOP bij de gemeente Schagen subsidie aangevraagd. Voor 2015 is ons een subsidie van € 2.700, - toegezegd en na het van kracht worden van de stichtingsvorm is in het voorjaar van 2015 de subsidie van 2014 en van 2015 ontvangen. Deze subsidie is met name nodig om de huur van het DOP-gebouw te kunnen betalen. In september hebben we een subsidieverzoek voor het jaar 2016 ingediend. Eind december werd medegedeeld, dat ook die subsidie wordt toegekend.  We hebben in september een subsidieaanvraag bij het Oranjefond ingediend om gezamenlijke maaltijden te kunnen organiseren en een jaarlijkse rondrit over de duinen en het strand tussen Petten en Camperduin. Deze aanvraag is helaas afgewezen.  Eind oktober gaf het bestuur van SEBAP aan, dat ze het eigenlijk niet rechtvaardig vinden dat SEBAP de huur van de VVV Top van Holland int. Deze huur wordt gelijktijdig met de openingsuren van het DOP geheven, omdat de vrijwilligers van het DOP tijdens onze openingsuren de taak van de VVV uitoefenen. Deze inkomsten zijn, zo vindt het bestuur van SEBAP, daarom de verdienste van de vrijwilligers van het DOP. Zij vinden dat die gelden daarom ook het DOP toekomen. Daarom heeft SEBAP het bestuur van het DOP voorgesteld dat het DOP deze huurgelden int en voor eigen gebruik benut. Het bestuur van het DOP heeft deze aanbieding in dank aanvaard en de nota van de kosten van huur over het jaar 2015 aan de VVV Top van Holland gestuurd. Dit bedrag is intussen aan ons overgemaakt.  We gaan plannen uitwerken om deze extra gelden volgend jaar voor nieuwe activiteiten in te zetten. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een gezamenlijke maaltijd en wegens groot succes een herhaling van een rondrit over de duinen en het strand. Door deze extra gelden is het mogelijk hieraan enige uitbreiding te geven. Maar nu bekend is dat de VVV de regiokantoren allemaal sluiten is een mogelijk vervolg van deze samenwerking erg onzeker.    



26  

11. Conclusies en aanbevelingen  
We hebben in 2015 onze activiteiten met succes kunnen vervolgen. We zijn erg blij dat de gemeente Schagen het DOP-gebouw nu voor onbepaalde tijd aan SEBAP verhuurt. Dat maakt dat we het DOP-gebouw nu definitief voor de nieuwe bestemming hebben kunnen inrichten. En we zijn ook erg blij dat SEBAP daarop grotendeels de nodige herstelkosten van het gebouw heeft vergoed. Het comfort en het aanzien van het DOP-gebouw is daardoor sterk verbeterd. Het aantal bezoekers is opnieuw geleidelijk toegenomen. Het bestuur van het DOP wil graag dat zo veel mogelijk personen uit de doelgroep onze reguliere bijeenkomsten bezoeken. Een positieve mond op mondreclame is daarbij erg belangrijk. Maar uitgangspunt blijft, dat onze gasten geheel vrijwillig onze bijeenkomsten bijwonen.  Onze voorzitter regelt zo veel mogelijk, dat het gebouw voor elke DOP-bijeenkomst wordt geopend voor de opvang van de dienstdoende vrijwilligers en zet zo nodig de tafels en stoelen netjes neer en voorziet die van een bloemetje. Daarbij worden kleine probleempjes die zich soms voordoen direct opgelost. Na afloop verzorgt ze indien mogelijk de afsluiting. Dit is erg arbeidsintensief maar bevordert een probleemloos functioneren. Daarom wil het bestuur deze manier van opvang gaarne voortzetten, maar tracht dit over meerdere personen te verdelen. Daarvoor heeft SEBAP nieuwe sloten op het gebouw laten aanbrengen met voldoende veilige sleutels. Vanwege het overlijden van de beheerder van de gebouwen van SEBAP is in de loop van 2015 een nieuwe beheerder aangesteld. Deze heeft intussen een aantal taken wat betreft het open en afsluiten van het gebouw kunnen overnemen.  We betalen vanaf april 2014 huur. We beschikken door de uitgifte van consumptiekaarten over een gering budget. De kosten van huur kunnen we daarmee niet bekostigen. Daarom hebben we ook voor 2015 bij de gemeentesubsidie aangevraagd. Die subsidie is toegekend. In september hebben we vervolgens een subsidieverzoek voor het jaar 2016 bij de gemeente ingediend. Ook die is intussen toegekend. Deze subsidie toewijzing maakte het echter noodzakelijk, dat het DOP een rechtsvorm bezit. Na afweging heeft het bestuur eind 2014 besloten een eigen identiteit aan te nemen en een stichting DOP op te richten. Het is de notaris niet gelukt dit nog in 2014 te realiseren, maar kreeg op 12 januari 2015 zijn beslag. Vanaf dat moment gaan we als Stichting DOP Petten door het leven.  Onze wens is dat onze vrijwilligers ook in 2016 VVV-bezoekers van informatie kunnen voorzien. Maar dat werd eind november doorkruist door het bericht dat de VVV Top van Holland met ingang van 1 januari 2016 al zijn regiokantoren moet sluiten. Hun gemeentelijke subsidie is per 2016 ingetrokken. Al hun baliemedewerkers is daarom ontslag aangezegd. Om die reden is het erg onzeker of we het ontvangen van VVV gasten in Petten in 2016 kunnen vervolgen.  We hebben getracht het DOP met inzet van onze vrijwilligers als inname- en uitgiftepunt voor de KopGroep Bibliotheken te laten functioneren. Zoals vermeld is dat tot op heden niet gelukt.  Pogingen deze extra taken zo mogelijk te vervolgen zullen de komend periode de nodige inspanning vergen. Of beide pogingen zullen slagen is erg onzeker.  
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Tenslotte beraden we ons over mogelijkheden om voor onze bezoekers een aantal extra aanbiedingen te organiseren waar animo voor bestaat. Daarvoor gaan we sonderen waar behoefte aan bestaat en gaan dan de mogelijkheden daartoe onderzoeken.      

     Afb. 19. Bezoekers DOP Petten op een zomerse dag op het buitenterras.    
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