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Notulen 39e jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen, 
Vrijdag 13 maart 2015 om 20.00 uur in café Molenzicht. 
 
 
1. Opening 
De voorzitter, Geerten Eijkelenboom, heet de 22 aanwezige leden van harte welkom, in het bijzonder de ereleden Welly Boer, 
Roelie Dijkema en Roelf Jansen.  
 
2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van 7 maart 2014 worden doorgenomen. N.a.v. hiervan worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Een aantal personen geeft aan de notulen niet gelezen te hebben omdat ze digitaal waren geplaatst op onze 
website. Verzoek voor de volgende keer om er een nummer bij te plaatsen zodat deze personen de notulen 
en overige document hard kopij kunnen krijgen 

Voor de rest waren er geen inhoudelijke opmerkingen op de notulen en werden deze vastgesteld.  
  
3. Jaarverslag 2014 
Het jaarverslag over 2014 is doorgenomen en vastgesteld.  

 
4. Financieel verslag 2014 
De penningmeester (Paul) licht het financieel verslag over 2014 toe. Het jaar wordt met een klein negatief resultaat afgesloten.  
 
5. Verslag kascommissie 
De kascommissie, Menco van der Berg  en Angel Stein, hebben de kas gecontroleerd en deze werd goed bevonden hierdoor 
werd het bestuur gedechargeerd. En Paul kreeg een compliment voor de nette uitwerking! 
 
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
Menco van der Berg treedt af als lid. Ton Ensing wordt gekozen als nieuw lid van de kascommissie. De kascontrole in maart 
2016 wordt dus uitgevoerd door Angel Stein en Ton Ensing .  
 
7. Begroting 2015 
De begroting van 2015 wordt besproken. Ondanks het begrote negatieve resultaat wordt besloten de contributie dit jaar nog 
niet te verhogen. We gaan er van uit dat we één jaar een negatief resultaat kunnen dragen. De vergadering was hierover niet 
unaniem. Mochten de uitgaven structureel worden dan is een verhoging van de contributie aan de orde. De contributie is nu 
voor een alleenstaande 6,- en voor een gezin 10,- wel wordt opgemerkt dan een verhoging van 2,- geen pijn gaat doen. 
 
8. Verdeling welzijnssubsidie 
Er zijn veel aanvragen binnen gekomen voor welzijnssubsidie. Er is 810,- euro beschikbaar en 1170,- aangevraagd. De door 
het bestuur voorgestelde toekenning wordt overgenomen: 

- Oranje Vereniging: 210,- 
- Noaberstee: 160,- 
- Stichting Felicitas: 100,- 
- Treffertje 100,- 
- PKN  70,- 
- Kerstmarkt Oude School: 50,- 
- Bloembakken Klapke: 120,- 

 
9. Bestuursverkiezing: 
Aangezien er een voorstel aan de leden moet worden gedaan om de bestuurstructuur te wijzigen is punt 13 van de agenda 
naar voren gehaald om het een en ander toe te lichten. Hieruit blijkt dat veel dorpsbewoners zich niet voor 3 jaar willen 
verbinden aan het DB. De activiteiten die het DB verzorgt zijn bekend bij de bewoners en ze vinden het ook belangrijk dat dit 
blijft bestaan, uit de enquête is gebleken dat 55% van de gevraagde willen ondersteunen bij een activiteit. Daardoor heeft het 
bestuur een voorstel gedaan om met 3 man het bestuur te vertegenwoordigen en gebruik te maken van de vrijwilligers. Wel 
waren er een aantal kritische vragen (verloop aftreden bestuursleden, bewoners actief benaderen voor bestuursfunctie, het 
verloop als er geen vrijwilligers) op gaan staan van de aanwezige leden. Concreet komt het er op neer dat we dit jaar gaan 
kijken hoe deze setting gaat uitpakken. De statuten worden bij deze dan ook niet gewijzigd. Voor de algemene leden 
vergadering in 2016 vindt er een evaluatie plaats en daarna gaan we een besluit nemen. De intentie is om het bestuur weer 
gezond te krijgen en voor de toekomst weer een bezetting van minimaal 5 te krijgen. Ook werd aangehaald dat de bewoners 
het vangnet zijn van het bestuur, de bewoners moeten zich er van bewust zijn dat het bestuur niet in alle activiteiten kan en wil 
voorzien. De bewoners moeten de schouders er onder zetten om de activiteiten in stand te houden. Mocht dit niet gebeuren 
dan is de consequentie dat bepaalde activiteiten gaan verdwijnen. En dat zou jammer zijn voor het dorp Thesinge! 
 
Aanvulling hierop is dat het nieuwe bestuur de banden en contacten extern (gemeente, ver Groninger dorpen) weer gezond wil 
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maken. We hebben nu het idee dat we een activiteiten commissie zijn.  
 
Ondanks dat niet een ieder blij was met het besluit was er wel genoeg draagvlak voor deze setting en spraken een aantal leden 
hun vertrouwen uit. 
 
 
Piet van de Heide, Ria Stoppels en Geerten Eijkelenboom treden af en zijn niet herkiesbaar. Alex bedankt Piet, Ria en Geerten 
voor hun inzet van de afgelopen jaren. Johan Oomkes stelt zich verkiesbaar als bestuurslid.  
De ereleden tellen de stemmen van de 22 aanwezige leden:  Johan kreeg 22 stemmen en daarbij aangesteld als bestuurslid.  
 
 
10. Agenda komende periode 
Geerten licht de activiteiten voor de komende periode toe: 

- Feestweek Thesinge van 4 t/m 9 mei. 
 
11. Uitreiking Roelie Dijkema prijs 
De prijs wordt uitgereikt aan Taisner Run als dank dat zij Thesinge al 8 jaar sportief op de kaart zetten door dit goed 
georganiseerd evenement.  
 
12. Punten te bespreken met B&W, inventarisatie: 

 Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het “Maar”. En wie geeft hiervoor de opdracht? Waterschap 
Noorderzijlvest of de gemeente? Het gebeurt nu 1x per jaar en bij klachten van de bewoners zien ze geen 
verandering.(Hans Wind) 

 Betonpalen Schutterlaan, wat is de status hiervan en wat zijn de toekomst plannen? Het zou een proef zijn maar ze 
staan nu al 3,5 jaar op deze manier. (Ally Pepping) 

 Klunderpad; wie doet het onderhoud? Gemeente wel of geen verantwoordelijkheid? Het pad gaat hard achteruit! 
(Geerten Eijkelenboom en Angel Stein) 

 Lageweg; de bewoners geven aan dat dit niet meer veilig is en dat er een oplossing moet komen! (Geerten 
Eijkelenboom) 

 Moeshorn + Bakkerstraat; wordt middels een bord aangegeven dat deze doodlopend, graag zien de leden dat er een 
bordje onder komt met behalve voor fietsers (Johan Mollema en Jacob van der Woude) 

 Geluidsoverlast Eemshavenweg; het geluid van voertuigen wordt steeds harder, wat is de oorzaak hiervan en de 
mogelijke oplossing. (Angel Stein) 

 Het gerucht gaat dat het gemeente huis mogelijk een andere locatie krijgt of weg gaat. Het verzoek is om de steentjes 
die uit het Thesinger dorp zijn gehaald weer terug te halen. (Angel Stein) 

 Het bestuur doet voor dat B en W op gesprek komt een Borgschouw door Thesinge dit om de situatie van 
wegen,voetpaden, bruggen en het maar een waardeoordeel te geven. 

 
 
13. Toekomstig bestuursmodel 
Deze is behandeld bij punt 9. 
 
14. Rondvraag 

 De ereleden Roelie en Roelf vragen of de fietstocht nog wel door moet gaan? Maar naar aanleiding 
van de enquête voelen zij zich min of meer verplicht om dit nog voor 1 jaar op te pakken. Wel is hun 
wens dat er meer deelnemers zijn want de tocht van 2014 bestond uit 18 fietsers! 

 Pluc Plaatsman vraagt naar de status van de verlichting. Alex Mollema geeft aan dat dit de 
aandacht heeft maar nog in afwachting is van een terugkoppeling van een aantal aanwezigen bij de 
verlichtingsbijeenkomst. 

 Hans Wind complimenteert het DB (Paul Witkamp en Wendy van Benten) voor de goed 
georganiseerde en druk bezochte braderie.   

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


