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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter, Hans Wind, heet de 30 aanwezige leden van harte welkom, helaas is erelid Welly Boer niet aanwezig. Ook 
bestuurslid Corrie Eijkemans is vanavond niet aanwezig.  
 

- Erelid Roelf Jansen is overleden. Namens Dorpsbelangen Thesinge heeft Hans een bos bloemen gebracht naar de 
familie van de overledene.  

- Tijdens de vorige ALV is gesproken over hoe nu verder met het benoemen van nieuwe ereleden. Het bestuur heeft 
met elkaar gesproken over dit onderwerp. Dit riep bij hen nog al wat vragen op.  Want wie bepaald wie erelid wordt 
en aan welke criteria moet een erelid nou precies voldoen? Omdat het bestuur hier nu nog geen antwoord op 
heeft, is besloten om het benoemen van ereleden even ‘te parkeren’. Het bestuur vraagt de leden hier eens over na 
te denken en hoort graag ideeën.  

- Het bestuur heeft melding gekregen over de staat van het Klunderpad. Hans heeft met Eric Mooij van het 
gebiedsteam gesproken en kreeg de toezegging dat het pad in april aangepakt gaat worden. 

- Hans benoemt de Slim Melden app van de gemeente nog eens. Als er iets speelt meldt het dan. Hoe meer melding 
er bij de gemeente binnenkomen, hoe sneller iets opgepakt wordt.   

- Wolter Karsijns en Andries van der Meulen hebben hard gewerkt aan een tentoonstelling van foto’s van “toen” uit 
het archief van Dorpsbelangen.  

 
 
2. Presentatie Deelauto door Gemeente Groningen 
Stijn Ringnalda, beleidsmedewerker Stadsontwikkeling gemeente Groningen komt samen met Jorrit iets vertellen over DEEL.  
DEEL helpt buren met samen auto’s bezitten: autodelen. Het recept: 1 buurtcoöperatie, een handjevol gloednieuwe 
leasebakken plus een flinke snuf eigen verantwoordelijkheid. DEEL biedt hiervoor de tools & begeleiding.   
 
DEEL heeft hier op dit moment vooral succes mee in drukke stadsbuurten, Doel is om nu te kijken of dit concept ook 
haalbaar is in de omliggende dorpen.  
 
Mochten er bewoners zijn die hierin geïnteresseerd zijn dan kunnen zij via de leden van dorpsbelangen in contact komen 
met Stijn of Jorrit. 
 
 
3 Presentatie Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge 
Sabine Otten neemt ons mee in de ontwikkelingen omtrent Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge (ILT).  
 
ITL bestaat naar Sabine uit Cees van der Gaag, Yvonne Schouteten-Westering, Chretien Schouteten, Joline Bosmans en Astrid 
en Aryan de Leeuw. Hoewel ITL in het begin wellicht de naam had een actiegroep te zijn, is niet minder waar. ITL komt 
wekelijke bij elkaar en is inmiddels een volwaardig gesprekspartner van de gemeente als het om ontwikkeling in de 
leefomgeving gaat. 
 
ITL is van plan een stichting te worden en vraagt hiervoor de steun van de inwoners van Thesinge. Om als bewoners 
betrokken te zijn bij ITL zal er een bewonerspanel komen.  
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4 Update werkgroep Ommetjes 
Freek Bronda vertelt ons over de vorderingen die de werkgroep maakt omtrent de Ommetjes. Naast Freek zijn Alex 
Mollema, Marinus Vermue, Menko Oosterhuis en Hans de Rouw actief in deze werkgroep. 
 
Eerder is gesproken over een ommetje achter de molen richting het huis van Appie Ridder. Een van de boeren kan zich 
echter niet in de voorwaarden vinden, dus het lijkt erop dat dit ommetje er vooralsnog niet gaat komen.  
Nu zijn de pijlen gericht op een ‘kleintje Klunder’. De gesprekken over dit ommetje verlopen goed. Dikke kans dat we straks 
over dit ‘kleintje’ kunnen wandelen!   
 
5 Update Archief commissie Dorpsbelangen 
Wolter Karsijns heeft samen met Kees van Zanten het archief van Dorpsbelangen opgeruimd. Waardevolle documentatie is 
ondergebracht bij de Groninger archieven en voor iedereen via www.groningerarchieven.nl in te zien.  
 
6 Bestuursverkiezing:  
Madelon Otten heeft het bestuur verlaten. Het bestuur heeft Madelon een bloemetje en een waardebon overhandigd en 
haar hartelijke bedankt voor haar jarenlange inzet voor Dorpsbelangen Thesinge.  Hans stelt de aspirant bestuursleden 
Andries van de Meulen en Rogier Heida (afwezig) aan ons voor. Waarna er ruimte is om te stemmen. 
 
 
Pauze 
 
 
7 Update CBS de Til  
Paul Witkamp neemt ons mee in de ontwikkelingen rondom de versterking van CBS de Til. Paul legt uit waarom de 
verbouwing een poos heeft stilgelegen en hoe die vervolgens weer op gang is gekomen. Daarnaast kijkt hij met ons vooruit 
naar de planning van de komende maanden. Paul is blij te kunnen vertellen dat de verbouwing deze zomer zal worden 
afgerond en dat de kinderen uit Thesinge na de zomervakantie weer gewoon naar hun ‘nieuwe’ vertrouwde school kunnen.  
Voor nieuwsgieringen onder ons is een rondleiding in de Til gepland op woensdag 13 april tussen 16.00 – 17.30 uur. 
 
 
8 Uitslag bestuursverkiezing 
Nadat de aanwezigen schriftelijk hun stem uitgebracht hebben, komen we op de volgende uitslag: Andries van der Meulen  
28 stemmen, Rogier Heida 30 stemmen. Hans feliciteert Andries en Rogier met hun officiële toetreding tot het bestuur.  
 
9. Verdeling welzijnssubsidie 
Er zijn weer een aantal aanvragen binnengekomen voor welzijnssubsidie. Er is 810,- euro beschikbaar en 575,- aangevraagd. 
Het bestuur heeft besloten om de volledige aangevraagde bedragen uit te keren. 

- Oranje Comitee:    € 250 
Op koningsdag wordt muziekvereniging De Bazuin altijd ingehuurd. Appie vraagt zich af of die kosten ook uit de 
welzijnssubsidie worden vergoed. Dit is echt niet het geval. Dit valt onder muziekfonds Juliana. 

- Noaberstee:    € 150 
- Zummerspeulen    € 175 
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10. Notulen vorige vergadering 
De notulen van 8 oktober 2021 liggen op tafel ter inzage.  
 

- Daphne Wiegertjes vraagt zich af of het een bewuste keus van het bestuur is om de ALV uitnodiging alleen op de 
website te zetten. Dit is niet conform de statuten. Daarnaast moeten de notulen van de vorige ALV ook tijdig 
overlegd worden. Dit is nu helaas niet gebeurd. De leden geven aan dat ze ook de nieuwsbrief weer graag op papier 
zouden zien. Het bestuur neemt de opmerkingen ter harte en gaat zich beraden over een goede vorm om de 
correspondentie rond te sturen/brengen.   

- Truus Pot stelt voor om de nieuwbrief en de uitnodiging in de G & T mee rond te sturen.  
- Jacob geeft aan vele jaren met veel plezier de uitnodigingen rond te hebben gebracht maar hier t.z.t mee te willen 

stoppen.  
 
De notulen worden vervolgens vastgesteld.  

 
 
11. Financiën 2021 en Begroting 2022 
 
De penningmeester, Harm Vos, licht het financieel verslag over 2021 toe. Daarnaast wordt de begroting 2022 besproken. 
 

- Henk Busscher heeft een donatie gedaan van € 200,-. Hij doet dit om zijn waardering te uiten over de aangeboden 
helikoptervlucht bij zijn afscheid als Sinterklaas. Zijn dankbaarheid is groot en hij heeft enorm genoten van de 
vlucht. Daarnaast hebben we ook nog een subsidie ontvangen van € 1000,- van een organisatie uit Ten Boer. Harm 
weet zo de naam even niet van die organisatie. Beide bedragen zijn in de kas van Dorpsbelangen terechtgekomen. 
Het is aan de vereniging om te besluiten waarvoor deze gelden worden gebruikt.   

- Appie Ridder haakt hierop in omdat de tenten van het Oranje comité na intensief gebruik, ook door andere comités, 
van slechte kwaliteit zijn. Hiervoor is eerder een aanvraag gedaan bij het loket Leefbaarheid, maar toen bleek de 
verantwoording onvoldoende. Anita van der Veen weet te vertellen dat Huub Bouma hier afgelopen zomer mee aan 
de slag is gegaan. Appie neemt contact op met Huub. 

- Annelies Hofstede merkt op dat het toetreden tot Groningen qua subsidies voordelig kan zijn. Harm gaat hier nog 
eens goed naar kijken. 

- Hans vraagt de leden of het een idee is om de jaarlijks gereserveerde € 1000,- de komende jaren niet meer te 
begroten voor de feestweek. De pot staat nu namelijk op € 9000,-. De leden zijn het hier niet mee eens. Deze € 
1000,- moet jaarlijks gewoon begroot worden, ook met het oog op het voorgenomen kleinere feestje 2022. Een 
feestje omdat onze feestweek 2020 niet door is gegaan vanwege corona en omdat het nu weer kan.   

- Paul Witkamp merkt op dat het wellicht een idee is om het model van de begroting eens helemaal op de schop te 
nemen met als doel een betere leesbaarheid voor een ieder. Annelies H. wil Harm hier wel bij helpen.   

 
Verslag kascommissie: 
De kascommissie, Daphne Wiegertjes en Bert Mollema, hebben de kas gecontroleerd en deze wordt zonder opmerkingen 
goed bevonden. Het bestuur krijgt dan ook decharge. 
 
Verkiezing nieuw lid kascommissie 
Daphne Wiegertjes treedt af als lid van de kascommissie. Annelies Hofstede meldt zich aan en wordt gekozen als nieuw lid. 
De kascontrole in maart 2023 wordt daardoor uitgevoerd door Bert Mollema en Annelies Hofstede. 
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12. Inventarisatie punten overleg gemeente 

- Annelies H. vraagt zich of hoe het met ‘De Stem van Ten Boer’ gaat. Er is hoog afgetrapt, maar we lijken er nog 
weinig van terug te zien. Ze merkt op dat er meer initiatieven zijn die langzaam in de vergetelheid raken. 

- Cees van der Gaag haakt hierop in. Andere gemeenten zijn heel transparant in het beschikbaar gestelde budget 
voor ‘De Stem’. Ten Boer is daar niet transparant in.  

- Koos van der Belt vertelt dat de aansluiting naar het Hoogholtje over de Zuidwending (bruggetje Boer Goensepad) 
alweer begint te verzakken. Voor renovatie van het Hoogholtje is advies uitgebracht om het bruggetje terug te 
verhogen naar de oorspronkelijke 1,5 meter. Dit is zeer fietsonvriendelijk en willen we voorkomen. Renoveren: JA, 
Verhogen: NEE  
Op www.petities.nl is hiervoor een petitie te vinden en Koos vraagt ons deze te tekenen. . 

- Het loket van de gemeente in Ten Boer is gesloten. Dit wordt al jammer ervaren.  
- Appie R. vraagt zich af waarom er nog niets aan de rommel is gedaan bij het afgebrande huisje aan het begin van 

het klunderpad. 
- Hoe zit het precies met bermbeheer binnen Thesinge?  
- In het kader van gebiedsontwikkeling is er ooit gesproken van een fietsroute naar Zuidwolde. Hier lijken 

vooralsnog geen initiatieven voor te zijn. Freek heeft wel in de Werkgroep Ommetjes gesproken over een 
route over het land van de familie Oosterhuis naar het Kardingerbos. 

 
 
13. Rondvraag en sluiting vergadering 

- We kunnen Ronald Rooijakkers van gemeente benaderen als het gaat om onderhoud van en alle dingen om de 
speeltuin heen.  
Paul W. geeft de tip om contact met hem op te nemen over drainage.  

- Hans geeft aan dat we weer eindelijk een ‘Nieuwe bewoners’ dag kunnen organiseren. Volgens Jacob zijn 
er 26 nieuwe adressen.  

- Janna H. vraagt zich af waarom we dit keer geen Roelie Dijkema prijs uitreiken. Deze prijs is op de ALV van 
8 oktober uitgereikt, dit is pas een klein half jaar geleden. We hebben afgesproken om de prijs weer in 
2023 uit te reiken. 

 
Voorzitter Hans Wind bedankt de aanwezigen en sluit om 22.10 uur de vergadering.  
 


