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Notulen 38e jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen, 
Vrijdag 7 maart 2014 om 20.00 uur in café Molenzicht. 
 
 
1. Opening 
De voorzitter, Geerten Eijkelenboom, heet de 32 aanwezige leden van harte welkom, in het bijzonder de 
ereleden Welly Boer, Roelie Dijkema en Roelf Jansen.  
 
2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van 1 maart 2013 worden doorgenomen. N.a.v. hiervan worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

- Punt 4, financieel verslag, 2011 moet 2012 zijn.   
- Er is geen bord geplaatst aan het einde van het Boer Goense pad, ondanks inspanningen dit te regelen 

met de ANWB en de Gemeente. Gelukkig is het dankzij Menco van der Berg nu wel duidelijk welke kant 
Taisn op is. Hij heeft een paar mooie stickers geregeld.  

De notulen worden vastgesteld.  
  
3. Jaarverslag 2013 
Het jaarverslag over 2013 is doorgenomen en vastgesteld.  

 
4. Financieel verslag 2013 
De penningmeester (Annelies) licht het financieel verslag over 2013 toe. Het jaar wordt met een klein negatief 
resultaat (-7 euro) afgesloten. Ten opzicht van de begroting, waarin een negatief resultaat werd begroot van 
ruim 1.100,-, een beter resultaat dan verwacht.  
 
5. Verslag kascommissie 
De kascommissie, Henri Schijf en Menco van der Berg, hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden.  
Henri merkt op dat het niet besteden van het activiteitenbudget wel een financiële meevaller is maar dat het 
erg jammer is dat dit bedrag niet gebruikt is.  
 
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
Henri Schijf treedt af als lid. Angel Stein wordt gekozen als nieuw lid van de kascommissie. De kascontrole in 
februari 2015 wordt dus uitgevoerd door Menco van der Berg en Angel Stein.  
 
7. Begroting 2014 
De begroting van 2014 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 van 1.311,- 
kunnen dragen. 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 veel aanvragen binnen gekomen voor welzijnssubsidie. Er is 810,- euro beschikbaar en 1740,- 
aangevraagd. De door het bestuur voorgestelde toekenning wordt overgenomen: 

- Oranje Vereniging: 100,-  
- Dansles Peuters en Kleuters: 100,- 
- Damclub TEO: 50,- 
- Noaberstee: 100,- 
- Stichting Felicitas: 100,- 
- BBQ-cie, dorpsBBQ: 85,- + 215,- uit activiteitenbudget (indien nodig) 
- Doorkomst Walk for Infinity: 50,- 
- Doorkomst Tocht om de Noord: 50,- 
- Kerstmarkt Oude School: 75,- 
- Bloembakken Klapke: 100,- 

 
9. Bestuursverkiezing: 
Joline Bosmans, Heina van Zanten en Annelies Hofstede treden af en zijn niet herkiesbaar. Geerten bedankt 
Joline, Heina en Annelies voor hun inzet van de afgelopen jaren.  
Alex Mollema en Paul Witkamp stellen zich verkiesbaar als bestuurslid.   
De ereleden tellen de stemmen van de 32 aanwezige leden:  
Paul 29 stemmen, Alex 31 stemmen, Angel 2 stemmen, Blanco 2 stemmen.  
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10. Agenda komende periode 
Geerten licht de activiteiten voor de komende periode toe: 

- 21 april, tweede paasdag, neuten schaiten 
- in mei of juni vindt de jaarlijkse fietstocht plaats 
- op 30 mei komt de Walk for Infinity door Thesinge 

 
11. Uitreiking Roelie Dijkema prijs 
De prijs wordt uitgereikt aan Janna Hofstede als dank voor haar inzet bij de tot standkoming van de Noaberstee.  
 
12. Punten te bespreken met B&W, inventarisatie: 

• Beukenhaag Molenweg, hoek Smederij. Wordt met de omwonenden opgelost.  
• Betonpalen Schutterlaan. Dit wordt uitgewerkt met de aanwonenden. Pluc Plaatsman. geeft een korte 

terugkoppeling van het laatste contact met de gemeente. 
• De Provincie heeft geld beschikbaar gesteld aan de gemeente Ten Boer (55.000-40.000). Henri Schijf 

benadrukt dat Dorpsbelangen hier aandacht voor moet hebben. Er is op korte termijn een 
inspiratieavond in Ten Boer voor de besteding van dit geld. Peter Heidema, licht e.e.a. kort toe.  

 
<de vergadering wordt vanwege de tijd onderbroken voor de presentatie van het Groninger Landschap i.v.m. 

het aangekochte grond rond de molen> 
 
Marco Glastra, directeur en Arjan Hendriks, beheerder vertellen het een en ander over de grond rond de molen. 
Het Groningers Landschap heeft ruim 1 hectare aangekocht van de familie Jansen. Dit is mogelijk gemaakt door 
een particuliere gift. De aankoop heeft tot doel het cultureel erfgoed, het kloosterterrein te bewaren en een 
optimale molenbiotoop te behouden (open karakter). Het betreft het stuk direct achter de molen. Het stuk 
achter de Luddestraat is ook in beeld, maar er wordt benadrukt dat dit een verkennende fase betreft.  
Het stuk wat nu aangekocht is zal met hulp van de bewoners van Thesinge en met name de aanwonenden 
verder worden ingericht. Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te denken kunnen zich aanmelden bij 
Dorpsbelangen.  
Er zal gestart worden met archeologisch vooronderzoek.  
De inrichting zal moeten passen binnen de doelstellingen, het behouden van het kloosterlandschap en het open 
karakter van het landschap in verband met de molen.  

 
<de vergadering wordt na een kort pauze hervat> 

 
13. Toekomstig bestuursmodel 
De voorgestelde bestuursstructuur wordt door Geerten toegelicht. Vooraf heeft men kennis kunnen nemen van 
het document ‘notitie verandering bestuursstructuur vereniging voor dorpsbelangen Thesinge’ 
Naast een kernbestuur die zorgt voor de algemene zaken, overleg met de gemeente en andere partijen, het 
financieel beheer en het behartigen van de belangen van Thesinge zal er vooral gewerkt worden met 
werkgroepen. Vaste commissies zullen ingezet worden om de bestaande en nieuwe activiteiten te organiseren. 
Zo worden de werkzaamheden meer verspreid en kunnen meer mensen een rol spelen bij de organisatie.  
 
 
14. Rondvraag    

- Wat is de laatste stand van zaken rond de renovatie van de stadsweg? Geerten licht e.e.a. kort 
toe en verwijst naar de informatie die de provincie hierover (op internet) verstrekt. 

 
15. Sluiting 
Voorzitter Geerten Eijkelenboom bedankt de aanwezigen sluit de vergadering.  
bestuur.  
 
 
Na de vergadering wordt er druk gebrainstormd over het thema van de feestweek 2015. Het bestuur 
krijgt uiteindelijk drie thema’s mee om mee aan de slag te gaan: 

• Eten enzo 
• Uitdagingen / Oud & Nieuw 
• Dansen en Vrede 

 
 


