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1. Opening  

-Coba opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
2. vaststellen agenda 
-“Notulen jaarvergadering 2018” moet “notulen jaarvergadering 2019” zijn.  
-Agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
  
3. Mededelingen 
-Jochem Abbes is helaas afwezig vanavond. Reden is miscommunicatie, we verplaatsen de 
presentatie zo snel mogelijk na de zomervakantie. 
  
4. Goedkeuren en vaststellen notulen 2019 
-De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
  
5. Jaarverslag secretaris 2019/2020/2021 

-Jaarverslag 2019 is goedgekeurd en vastgesteld. 
-Jaarverslag 2020 is goedgekeurd en vastgesteld. 
-Jaarverslag 2021 is goedgekeurd en vastgesteld. 
  
6. Verslag penningmeester 2019/2020/2021 

-Afgelopen jaren zijn er wat wisselingen in het bestuur geweest, waarbij vooral het 
penningmeesterschap moeilijk ingevuld kon worden. Mark Brands en Coba Lubben hebben dit 
samen opgepakt. 
-Er is helaas een terugloop in leden en dus in de contributie.  
-Inkomsten zijn er in de vorm van subsidie van de gemeente en inkomsten Raboclubactie, vanaf 5 
september 2022 kunnen Rabobankleden weer stemmen op drie verenigingen/clubs. 
-In het overzicht zien we een aantal hoge bestuurskosten. We zijn verder gedigitaliseerd, dit 

bracht hoge kosten met zich mee. De kosten representatie in 2019 zijn hoog in verband met de 
grote actie die we toen georganiseerd hebben, waardoor veel promotiemateriaal is aangeschaft, 
denk bijvoorbeeld aan de nieuwe banners. 
-Kosten diverse werkgroepen zoals Sinterklaas, 4 mei herdenking, Vlagtwedder vlag, AED. 
-2019 positief resultaat; 
-2020 negatief resultaat in verband met de dorpsvisie; 
-2021 positief resultaat; 

Er zijn geen vragen.  
  

7. Verslag kascommissie 

Dhr. Huisinga en dhr. Koelman vormden de kascommissie. Ondanks de wisseling van het 
penningmeesterschap was het een overzichtelijk geheel. Er mist één factuur, betreft kosten 

Primera. Primera zal deze factuur nog aanleveren. De vergadering gaat akkoord en verleent 
decharge. 
 

8. Benoeming nieuw commissielid kascontrole 
Dhr. Koelman treedt af, dhr. Huisinga blijft in de kascommissie. Dhr. Vieregge neemt plaats in de 

kascommissie. 
 

9. Samenwerking Sportdorp Vlagtwedde 
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Dorpsbelangen is enige tijd geleden benaderd door het bestuur van Stichting Sportdorp 

Vlagtwedde. Sportdorp loopt tegen zaken aan als hoge bankkosten, lastig mensen bereiken, weinig 
mensen in bestuur dus moeilijk om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Daarom was het de wens 
van het bestuur om aan te haken bij Dorpsbelangen.  
Bestuur Dorpsbelangen Vlagtwedde staat hier positief tegenover. Zo bleek uit een enquête onder 
leden van Dorpsbelangen dat er wensen leven op het gebied van bewegen. Jongeren doen mee 

aan activiteiten van Sportdorp, wellicht levert dit ook nieuwe leden op voor Dorpsbelangen. 
Sportdorp en Dorpsbelangen kunnen elkaar zeker versterken. 
Een voorwaarde was dat een bestuurslid van Sportdorp Vlagtwedde toetreedt tot het bestuur van 
Dorpsbelangen en dat is ook gebeurd in de persoon van mevrouw Huls.  
 
Dhr. Kuper geeft aan dat het wellicht ook een idee is om de sportverenigingen te betrekken om te 
kijken wat er mogelijk is. Ook om zo vrijwilligersprobleem op te lossen. 

 

10. WBTR  
Vanaf 1 juli 2021 trad een nieuwe wet in werking, waarbij elke vereniging en stichting vast moet 
leggen hoe een bestuur met zaken als bevoegdheden van bestuursleden en aansprakelijkheid 
omgaat. Er is een overgangsperiode van vijf jaar, dus uiterlijk 1 juli 2026 moet één en ander 

bekrachtigd zijn bij de notaris. 
Een werkgroep binnen het bestuur heeft een concept “Handboek goed bestuur” opgesteld en deze 
wordt nu voorgelegd aan de leden.  
-Dhr. Koelman geeft aan dat het huishoudelijk reglement nog niet toegevoegd is. Het bestuur 
geeft aan dat deze te vinden is op de website. 
-Er wordt aangegeven dat het, zeker voor kleine verenigingen, steeds moeilijker en vooral duurder 

wordt met alle regels. Het is jammer dat er niemand opstaat tegen deze wetten. 
-Er wordt gevraagd of er een verzekering bestaat, waarbij diverse verenigingen onder één 
verzekering kunnen vallen. Dat is ons niet bekend. Er bestaat wel een vrijwilligersverzekering bij 
de gemeente, maar dat is geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering. 
-Er wordt geopperd om eens bij de gemeente informeren of er een vorm van “omnivereniging” 
mogelijk is, waarbij meerdere verengingen samen verzekerd zijn. 
-Kascommissie brengt verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering, deze verleent decharge. Dit 

staat anders in het concept, wij passen dit aan. 
-Alle bestuursleden zijn aanwezig tijdens de ALV, tenzij er sprake is van overmacht; wij passen dit 
aan. 
-Vanaf volgend jaar wordt er gewerkt met een begroting, over het precieze moment van 

aanbieden aan de ALV denken wij nog even na. 
 
De vergadering gaat akkoord met het voorliggende concept en de voorgenomen aanpassingen. 

Het bestuur gaat aan de slag met de statuten en er zal ter zijner tijd een nieuwe vergadering 
uitgeroepen worden. 
 

11. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar per 2021: Mw. Gina Rendering 
Aftredend en niet herkiesbaar per 2021: Mw. Maaike Wilts 
Aftredend en herkiesbaar per 2022: Dhr. Harm Jan Pleiter 
Mw. Esther van Es , mw. Harmien Bruining en dhr. Erwin Vieregge hebben zich reeds per 2021 
beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben dhr. Erik Keizer en mw. Henriëtte Huls zich per 2022 
beschikbaar gesteld. 

De vergadering gaat akkoord met de nieuwe bestuursleden. 
Mw. Maaike Wilts en mw. Gina Rendering worden bedankt voor hun inzet.  
 

12. Rondvraag 

-Nacht van de Nacht. 29 oktober is de Nacht van de nacht. Mw. Huiges wil wel meedenken in de 

werkgroep. 
-Mw. Huiges vraagt welke werkgroepen zijn er. Er zijn bijvoorbeeld werkgroepen voor Sinterklaas, 
4 mei, Landbouwbeurs. 
-Ledenaantal is verhoudingsgewijs laag, waarom komt er niemand aan de deur om leden te 
werven? In 2018 is er voor het laatst een huis-aan-huis actie geweest. Door corona heeft de 
vereniging nog niet weer de mogelijkheid gehad. Dit staat wel hoog op onze lijst van komende 

acties. 1 juli is er een midzomerfair, ook daar zullen wij aanwezig zijn. 
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-Is er nog contact met gemeente over het zwembad. Het atrium ziet er niet uit. Vanuit de 

winkeliers zijn ook zorgen geuit. Er wordt nu nog intern gekeken hoe de ruimte geëxploiteerd kan 
worden. Ook de onderhandelingen met Henny de Groot lopen nog. 
-Is er nog contact met Acantus over Slotlaan/Oostersingel etc.? Onze gesprekspartner is de 
gemeente, die koppelt terug naar Acantus, ook omdat dit in de dorpsvisie staat. Acantus geeft aan 
in december te beginnen met de sloop. Winkeliers en Dorpsbelangen proberen samen op te 

trekken om druk op de ketel te houden.  
 

Sluiting 
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 
-11-2021 


