Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge – 9 maart 2012
(vastgesteld in de ALV van 1 maart 2013)

Notulen 36e jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen,
Vrijdag 9 maart 2012 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 en Freek van der Ploeg.
- Aanwezig namens de dorpscoaches: Mieke Noorda en Marijke van der Veen.
Agendapunt 9. Bestuursverkiezing wordt aangepast. Er is wel een lid aftredend en herkiesbaar: Yvonne
van der Weert.
2. Notulen vorige vergadering
Ria Stoppels, secretaris, leest de notulen voor van 1 april 2011. De notulen worden vastgesteld.
3. Jaarverslag 2011
Ria heeft na twee jaar secretaris te zijn geweest aangegeven haar werkzaamheden te willen
beëindigen. Annelies neemt haar taken over. Geerten bedankt Ria voor haar inzet. Over 2011 is het
jaarverslag opgesteld door Joline.
Joline leest het jaarverslag over 2011 voor. Enkele reacties uit het publiek zullen worden verwerkt en het
jaarverslag zal geplaatst worden op thesinge.com
4. Financieel verslag 2011
Annelies, penningmeester, licht het financieel verslag over 2011 toe. Ondanks iets hogere kosten door
nieuwe activiteiten en teruglopende inkomsten wordt het jaar afgesloten met een positief resultaat.
5. Verslag kascommissie
De kascommissie, Roelie Karsijns en Elisabeth Tolenaar, hebben de kas gecontroleerd en goed
bevonden. Omdat zij vanavond niet aanwezig kunnen zijn hebben zij zich schriftelijk akkoord verklaard.
Dit is in te zien bij de penningmeester.
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie
Roelie Karsijns treedt af als lid. Henry Schijf wordt gekozen als nieuw lid van de kascommissie.
7. Begroting 2012
De begroting van 2012 wordt besproken en vastgesteld. Ondanks het begrote negatieve resultaat wordt
besloten de contributie niet te verhogen.
Er wordt opgemerkt dat de terugloop in buitenleden mogelijk te maken heeft met het niet ontvangen van
de nieuwsbrief. Het bestuur geeft aan hier extra aandacht aan te besteden. Leden die geen nieuwsbrief
ontvangen worden verzocht contact op te nemen met Annelies.
8. Verdeling welzijnsubsidie
Er zijn vijf aanvragen binnen gekomen voor welzijnssubsidie. Er is 810,- euro beschikbaar. De door het
bestuur voorgestelde toekenning wordt overgenomen:
- Stichting Felicitas: 150,- Oranje Comité: 150,- Dansles Peuters en Kleuters: 150,- Vervangen hondenpoep borden: 210,- The Singers: 150,-
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9. Bestuursverkiezing:
Yvonne van der Weert treedt af en is herkiesbaar.
De ereleden tellen 36 stemmen: 34 stemmen voor Yvonne, 1 stem voor Johan Mollema en 1 stem voor
Janna Hofstede.
10. Agenda komende periode
Geerten licht de activiteiten voor de komende periode toe:
- 30 maart ’12 informatieavond duurzaamheid
- 9 april, tweede paasdag, neuten schaiten
- renovatie schoolplein is gestart opening volgt
- rond de langste dag vindt de jaarlijkse fietstocht plaats
- de taisner rais wordt waarschijnlijk voor de zomer georganiseerd
11. Uitreiking Roelie Dijkema prijs
De prijs wordt dit jaar uitgereikt aan iemand die zich de afgelopen 9 heeft ingezet voor Dorpsbelangen,
onder andere als voorzitter. Bovendien is hij een van de drijvende krachten achter de Taisner Run, het
loopevenement van Thesinge wat inmiddels in heel Noord Nederland op de kaart staat. De prijs wordt
uitgereikt aan Menco van der Berg.
12. Mededelingen:
Tomasvoar en Pieternel missen de brijventer. Er komt een digitale postbus waar de nieuwtjes naar
toegestuurd kunnen worden. Met hierbij het dringende verzoek wel de afzender te vermelden.
13. Punten te bespreken met B&W
Het zwembad in Ten Boer dreigt te moeten sluiten als er niet voldoende vrijwilligers zijn. De aanwezige
wethouder kan gelijk aangeven dat dit bericht niet juist is en inmiddels gerectificeerd is.
Verder zijn er geen punten voor het overleg met B&W. Dit betekent niet dat er niet vergaderd wordt. De
punten die al op de agenda staan zijn leefbaarheid en duurzaamheid.
14. Rondvraag
- Gebeurt er nog iets met het fietspad in Klunder? Dit verdwijnt geleidelijk aan in het Maar.
Wethouder Stoel noteert dit en neemt het mee.
- Wat is de status van de verkeersremmende maatregelen bij de uitrit van Molenhorn (tegenover
Molenzicht)? Hiervoor worden eerst snelheidsmetingen verricht. Dit onderzoek loopt nog.
- Namens de buschauffeur van QBuzz (lijn 47) worden de complimenten over gebracht voor het
busgebruk in Thesinge.
- Er wordt aandacht gevraagd voor hondenpoepoverlast buiten de bebouwde kom.
- Tevens wordt er aandacht gevraagd voor de overlast van katten (poep).
- Aan de Schutterlaan wordt er trillingsoverlast gevoeld van de drempels. Met name zwaar
verkeer veroorzaakt dit.
- Er wordt gevraagd of de betonranden van de eilandjes op de schutterlaan wit geverfd kunnen
worden. Kleine moeite waarvan een groot effect wordt verwacht.
15. Sluiting
Voorzitter Geerten Eijkelenboom sluit het officiële deel van de vergadering.
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Na het officiële gedeelte wordt er gesproken over het op te stellen Leefbaarheidsplan voor
Thesinge.
Wethouder Stoel vertelt over het verzoek van de gemeente om per dorp een bijdrage te leveren
aan het leefbaarheidsplan. Het gaat om een inventarisatie van zorgen en dromen. Thesinge
staat bekend als een dorp met kracht. Wat willen we zeker in ons dorp hebben of behouden
hebben over 5 – 10 jaar?
Om de plannen te verwezenlijken is er welzijnssubsidie beschikbaar en als het andere
begrotingen raakt overige middelen.
Dorpscoach Mieke Noorda vertelt over de dorpschoaches die op 1 januari 2012 zijn gestart in
de Deel. Zij behandelen alle vragen van de dorpsbewoners uit de gemeente ten Boer op het
gebied van werk en inkomen, opgroeiende kinderen, WMO voorzieningen en diensten. In het
eerste kwartaal kwamen er met name veel vragen over werk en inkomen. Wat de dorpscoaches
opvalt is het hartverwarmende Noaberschap wat in onze dorpen nog aanwezig is.
Er liggen folders over de Deel achter in de zaal voor alle aanwezigen.
Duurzaamheidscommissielid Marinus Vermue vertelt over de werkgroep die verder bestaat
uit Stefan Kleintjes, Wim Anker en Geerten Eijkelenboom. Op 30 maart is er een
voorlichtingsbijeenkomst met een duurzame maaltijd en muzikale omlijsting. Het eerste project
betreft inteligente straatverlichting, een idee waarvoor al een prijs is ontvangen van de
verkiezing ‘kern met pit’. Verder is er die avond informatie te verwachten over windmolens,
duurzame energie, lokale afvalscheiding en andere onderwerpen.
Verzoamelsteemedewerkster Janna Hofstede vertelt over de Verzoamelstee. Het driejarige
project wat in april 2011 gestart is in de dorpen Adorp, Onderdendam en Theisnge. Het doel is
te onderzoeken in hoeverre ICT kan bijdragen aan het langer blijven wonen in eigen dorp en
eigen huis. Het is met name gericht op de oudere dorpsbewoners.
Sinds 25 januari is er elke woensdag een inloopochtend in Trefpunt. Elke eerste woensdag van
de maand is er een themaochtend.
Voorzitter Geerten Eijkelenboom geeft aan dat er een prijs is gewonnen in het project ‘De
Vonk van Ten Boer’. Het is de bedoeling dat jongeren op zoek gaan naar historische
onderwerpen en hier ouderen over interviewen en vastleggen op film en dit bewerken tot een
videoproductie. Aan het einde van het jaar worden de films vertoond op het Thesinger Historisch
Filmfestival.
Voorzitter Geerten Eijkelenboom licht de plannen rondom de woningbouw op het sportveld en
de realisatie van een voetbalvoorziening achter Trefpunt toe. Er wordt geïnventariseerd bij de
aanwezigen wat zij van het idee vinden. Dit wordt overwegend positief ontvangen.
De kans op het verkrijgen van bouwkavels is heel klein gezien de plannen van de provincie.
Het bestuur van Trefpunt heeft ook al in dit onderwerp geïnvesteerd, toen zonder resultaat. Het
is de bedoeling het geheel in te bedden in de leefbaarheidsvisie.
Het was de bedoeling om nog meer punten te inventariseren voor het leefbaarheidsplan, helaas
laat de tijd dit niet toe. De aanwezigen wordt verzocht hun dromen en zorgen kenbaar te maken
bij het bestuur.
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