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Notulen 37e jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen, 
Vrijdag 1 maart 2013 om 20.00 uur in café Molenzicht. 
 
 
1. Opening 
 De voorzitter, Geerten Eijkelenboom, heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder:  

- de ereleden Welly Boer, Roelie Dijkema en Roelf Jansen.  
- Aanwezig namens de Gemeente: Wethouder Lambert Stoel. 

 
2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van 9 maart 2012 worden voorgelezen. N.a.v. hiervan worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

- De digitale brijventer, het e-mailadres voor Pieternel is (nog) geen succes.  
- Is het statutair toegestaan dat de functies van penningmeester en secretaris door 1 persoon worden 

uitgevoerd? Het bestuur kijkt dit na in de statuten.  
De notulen worden vastgesteld.  
 
3. Jaarverslag 2012 
Het jaarverslag over 2012 wordt voorgelezen. N.a.v. hiervan werden de volgende punten besproken: 

- Is Trefpunt de enige uitvalsbasis in Thesinge voor activiteiten van/namens dorpsbelangen? Hierover 
wordt van gedachten gewisseld. De besturen van Trefpunt en Dorpsbelangen hebben hier in het 
afgelopen jaar ook over gesproken. In goed overleg is vastgesteld dat Trefpunt als ons dorpshuis in 
beeld moet zijn voor dorpsactiviteiten maar dat er een gezond evenwicht moet zijn met de overige 
horecagelegenheden.  

- De kerstboomversiering gaf te veel rotzooi dit jaar door het gekozen materiaal en de harde wind. Voor 
volgend jaar zal een andere keuze gemaakt worden.  

- Wat is de status van de duurzaamheidscommissie? De commissie is gehalveerd en heeft daardoor 
minder resultaten geboekt dan verwacht. Wel is er achter de schermen veel gebeurd. De mensen die 
zich aangemeld hebben om een bijdrage te leveren hebben geen reactie gehad, dit wordt zo snel 
mogelijk opgepakt. De intelligente straatverlichting lijkt niet haalbaar vanwege de te grote investering. 
Het gescheiden inzamelen van afval ligt bestuurlijk ingewikkeld.  
 

4. Financieel verslag 2012 
De penningmeester (Annelies) licht het financieel verslag over 2012 toe. Het jaar wordt met een positief 
resultaat afgesloten.   
 
5. Verslag kascommissie 
De kascommissie, Elisabeth Tolenaar en Henri Schijf, hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden. Omdat 
zij vanavond niet aanwezig kunnen zijn hebben zij zich schriftelijk akkoord verklaard. 
 
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
Elisabeth Tolenaar treedt af als lid. Menco van der Berg wordt gekozen als nieuw lid van de kascommissie.  
 
7. Begroting 2013 
De begroting van 2013 wordt besproken. De begroting bevat een aantal incidentele posten (renovatie baard, 
lampen kerstboom, startbudget van € 500,- voor de activiteitencommissie) wat rechtvaardigt dat dit ten laste 
komt van de algemene reserves. Onder de voorwaarde van dit incidentele karakter wordt de begroting 
vastgesteld. Uitgaven met een muzikaal karakter kunnen ten laste van het Julianafonds.  
Ondanks het begrote negatieve resultaat wordt besloten de contributie dit jaar nog niet te verhogen. De 
vergadering was hierover niet unaniem. Mochten de uitgaven structureel worden dan is een verhoging van de 
contributie aan de orde.  
Tevens wordt besloten de contributie in het vervolg te innen in mei in plaats van in het najaar.  
 
8. Verdeling welzijnssubsidie 
Er zijn zes aanvragen binnen gekomen voor welzijnssubsidie. Er is 810,- euro beschikbaar. De door het bestuur 
voorgestelde toekenning wordt overgenomen: 

- Oranje Comité: 200,- + 300,- uit het Julianafonds 
- Dansles Peuters en Kleuters: 150,- 
- De Scheuvel: 100,- 
- Damclub TEO: 50,- 
- Kaartclub de Eendracht: 200,- 
- Verzoamelstee: 100,- 
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9. Bestuursverkiezing: 
Yvonne van der Weert en Marinus Vermue treden af en zijn niet herkiesbaar. Geerten bedankt Yvonne en 
Marinus voor hun inzet van de afgelopen jaren.  
Geerten Eijkelenboom, Ria Stoppels en Annelies Hofstede treden af omdat de statutaire termijn van 3 jaar is 
verlopen en stellen zich opnieuw verkiesbaar.  
Piet van der Heide stelt zich verkiesbaar als bestuurslid.   
De ereleden tellen de stemmen van de 24 aanwezige leden:  
Piet van der Heide 22 stemmen, Geerten Eijkelenboom 21 stemmen, Ria Stoppels 21 stemmen, Annelies 
Hofstede 21 stemmen, Heina van Zanten 1 stem, Jakob van der Woude 1 stem, Marinus Vermue 1 stem, Blanco 
1 stem. Het bestuur bestaat vanaf 2013 dus uit: 
Piet van der Heide, Heina van Zanten, Joline Bosmans, Ria Stoppels, Geerten Eijkelenboom en Annelies 
Hofstede. 
 
10. Agenda komende periode 
Geerten licht de activiteiten voor de komende periode toe: 

- 1 april, tweede paasdag, neuten schaiten 
- in mei of juni vindt de jaarlijkse fietstocht plaats 
- de taisner rais wordt ook dit jaar georganiseerd, vooraf wordt de behoefte gepeild  
- de commissie duurzaamheid zal voor de zomer een bijeenkomst organiseren 

 
11. Uitreiking Roelie Dijkema prijs 
De prijs wordt uitgereikt aan een 75 jarige die helaas, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet aanwezig is. 
De prijs wordt toegekend aan het Oranje Comité vanwege de organisatie van de jaarlijkse Koninginnedag 
festiviteiten en ter felicitatie met het 75 jarig jubileum.  
 
12. Punten te bespreken met B&W 
Terugkoppeling punten vorig jaar: 

- Het paadje in klunder: de staat is beoordeeld als redelijk door de gemeente. Onderhoud wordt op dit 
moment nog niet uitgevoerd. De gemeente overlegt met het Waterschap over een gezamenlijke 
aanpak. 

- Molenhorn, het plaatsen van een hekje wat fietsende junioren afremt. De Gemeente is van mening dat 
het een voetpad betreft en daarom geen voorstander van het plaatsen van een hek.  

- Wit maken eilandjes GN Schutterlaan (wegversmalling): past wat de Gemeente betreft niet in het straat 
beeld. Er wordt gekozen voor een andere oplossing, te weten ‘diamant-koppaaltjes’.  

- Afstemming veegwagentjes: heeft de aandacht van de gemeente.  
Nieuwe punten: 

- Herindeling, Ten Boer naar Groningen: Wat zijn hiervan de effecten, maar ook wat betekent het voor de 
overlegmogelijkheden voor bijv. Dorpsbelangen.  

- Scholen en de 100 leerlingen norm: De aanwezige wethouder reageert hier op. De school is niet van de 
gemeente, wel heeft de raad besloten de minister te laten weten zich niet te kunnen verenigen met de 
100-leerlingen norm omdat het de leefbaarheid van kleine dorpen aantast.  

- Beplanting GN Schutterlaan, te hoog en van invloed op verkeersveiligheid. Dit hoeft niet te wachten tot 
de volgende vergadering, de aanwezige wethouder attendeert de aanwezigen op de mogelijkheid dit 
via tenboer.nl te melden.  

 
14. Rondvraag    

- Er is al jaren sprake een wegwijzer bij het Boer Goensepad. We houden dit in de gaten en gaan 
desnoods door zelfwerkzaamheid een wegwijzer organiseren.  

 
15. Sluiting 
Voorzitter Geerten Eijkelenboom bedankt de aanwezigen sluit de vergadering.  
bestuur.  


