Notulen Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen
Datum/ tijd vergadering : 27 maart 2018, aanvang 20.00 uur
Locatie : Zaal 12

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2 Mededelingen
Geen

3 Goedkeuren en vaststellen notulen

De notulen van de jaarvergadering 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.
Dhr. Pleiter vraagt of het fietspad langs de Spetsebrugweg nog wordt doorgetrokken naar het
voetbalveld.
De voorzitter antwoordt dat de hiervoor benodigde gronden nog niet in het bezit zijn van de gemeente.
Het ligt in de bedoeling dit te verwerven, zodat het fietspad tot het voetbalveld kan worden
doorgetrokken.

4 Jaarverlag secretaris :

Wilma licht het jaarverslag toe:
- Onze ledenwerfactie heeft 166 nieuwe leden opgeleverd. We doen veel aan promotie-activiteiten
( landbouwbeurs, voorjaarsbeurs, Lougblad)
- We zijn bezig met een nieuwe website. Deze gaat binnenkort live.
- We willen samen met het dorp een Dorpsvisie Vlagtwedde opstellen.
Dhr. Meendering vraagt hoe het zit met het zwembad, ze hebben sjorbanden rondom buizen
aangebracht. Maaike geeft aan dat uit voorzorg is gebeurd. Wij houden de veiligheid rondom het
zwembad goed in de gaten.
Dhr. Pleiter vraagt of we al antwoord hebben gekregen op ons verzoek aan de gemeente om informatie
over de stand van zaken m.b.t. het zwembad. Henk Koops antwoordt bevestigend. Hij geeft aan dat ook
de provincie deels bevoegd is. We zullen daar ook een verzoek om informatie neerleggen.

5 Verslag penningmeester

Coba licht het financieel jaarverslag toe.
Door de toename van de contributie als gevolg van de vele nieuwe leden zijn de inkomsten hoger.
Extra kosten zijn gemaakt voor de aanschaf van promotiemateriaal (denk aan o.a. flyers en banners).
De vordering op het parkje de Oale Clockeslach is ontstaan door het voorschieten van een aanbetaling
op het kunstwerk. Deze wordt gedekt door een nog te ontvangen bijdrage van de Rabobank.

6/7 Kascommissie/ benoeming nieuw commissielid kascontrole

De heer Nijboer en mevrouw van der Wal hebben de kascontrole gedaan. Op basis van deze controle
stellen ze voor de penningmeester decharge te verlenen. Aldus wordt besloten.
Mevrouw van der Wal wordt volgend jaar vervangen door de heer Brands.

8 Bestuursverkiezingen

Henk Opheikens en Jan van der Wal nemen afscheid als bestuurslid.
De voorzitter bedankt Henk Opheikens voor zijn inzet gedurende vele jaren en overhandigt hem een
kadobon en een bos bloemen.
Ook bedankt hij Jan van der Wal voor zijn inzet in de afgelopen jaren en geeft hem ook een kadobon
en een bos bloemen.
Jan Derk Elinga geeft vervolgens aan dat hij een functie als plaatsvervangend commissielid bij de
gemeente Westerwolde heeft aanvaard. Hij vindt deze functie niet goed te combineren met het
voorzitterschap. Hij heeft daarom besloten het voorzitterschap neer te leggen.
Henk Koops stelt de vergadering voor Coba Lubben te benoemen als voorzitter en Jan Derk als
bestuurslid. De ledenvergadering besluit conform dit voorstel.
Coba bedankt de leden voor het in haar gestelde vertrouwen en neemt de voorzittershamer over.

9 Rondvraag
-

-

-

-

De heer Drenth geeft aan dat de postzegel op de enveloppe niet is afgestempeld en dat hij al 2
keer een aanmaning heeft gehad.
Coba heeft alle brieven op de bus gedaan. Ze neemt contact op met Post.nl.
De heer Pleiter vraagt hoe het zit met het aantal bestuursleden.
Coba antwoordt dat we zijn nog op zoek naar een extra bestuurslid.
De heer Pleiter vraagt waarom een aparte website van dorpsbelangen?
Coba antwoordt dat we een eigen site willen puur uit naam van dorpsbelangen, om zo beter de
activiteiten / projecten van de vereniging voor het voetlicht te kunnen brengen.
De heer Pleiter vraagt naar de ontwikkelingen rondom de rotonde.
Henk Koops geeft aan dat we geld nodig hebben. Door een dorpsvisie op te stellen met
draagvlak bij de inwoners en de gemeente hopen we middelen beschikbaar te krijgen voor
projecten in het dorp, ook voor upgrading van de rotonde.
De heer Pleiter denkt dat het misschien iets voor dorpsbelangen is om mee te doen met de
nationale opschoondag. Op het voetbalveld hebben ze hier ook aan meegedaan.
De heer Buurke zegt dat het parkeren langs en rond de markt een behoorlijke chaos is, alles
staat vol. Bij Erminio was een gele streep getrokken, deze is niet meer zichtbaar.
De heer Hartog ziet veel zwerfafval van de MacDonalds. Hij geeft aan dat de medewerkers van
MacDonalds bereid zijn het kenteken op de verpakking te vermelden. Dit kan tot een boete
leiden. Wellicht dat dit helpt om zwerfafval te voorkomen.

Pauze

Na de pauze wordt het woord gegeven aan Bart Gorter en Miranda de Voogd van de Gemeente
Westerwolde over de woningmarkt in Westerwolde.

10 Afsluiting

Coba bedankt de heer Gorter en mevrouw de Voogd voor hun presentatie, bedankt de leden voor hun
aanwezigheid en inbreng en sluit de jaarvergadering.

