Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 26 april 2004.
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Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u.
Mededelingen:
 Afzeggingen: P. Nijhof, J. Oosterveld, H. Kamphuis, S. Kamphuis, J. Ruitenberg, J. Wessels, E. Spekreyse, A.
Artsen, J. Bosch;
 Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 Presentielijst is aanwezig;
 Aan informatiemateriaal is aanwezig: knipselkrant (verzameld door H. Huiskamp), waarvoor onze dank; Visie
op wonen (+ leefbaarheid) van Gemeente Voorst; plan Stedendriehoek 2030 (Voorst blijft waarschijnlijk een
groen hart; Terwolde mag licht groeien).
Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 10 maart 2003
Ad. 9. Verzetsstraat (tekstueel): H. Huiskamp vraagt naar uitleg van beschreven tekst. Na uitleg is wijziging van
tekst niet noodzakelijk. Hiermee zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan I. Zwijneberg en R. Leenders.
Ingekomen stukken
Als ingekomen stukken zijn alleen de afmeldingen voor vanavond aan te merken.
Jaarverslag 2003
H. Wassink leest het jaarverslag voor. Geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.
Financieel overzicht van het jaar 2003
Geen opmerkingen of vragen.
Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
De kascommissie geeft aan de boeken te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden. Hiermee ontvangt
de penningmeester decharge over het jaar 2003. Met dank aan inzet kascommissie.
J. Swennehuis en P. Nijhof vormen de nieuwe kascommissie. W. Wiegers is reserve. E. Kerkvliet wordt door de
voorzitter bedankt voor haar inzet bij de kascontrole.
Begroting voor het jaar 2004
De voorzitter geeft aan dat het bedrag van € 1900,87 (genoemd bij "Bijdrage kas") moet zijn: € 1870,87.
J. Udink vraagt uitleg over de bedragen genoemd bij speeltuin "De driehoek". De voorzitter legt uit dat DB het geld
van de gemeente Voorst als een tussenpersoon bewaart. Mevr. Tiemens vraagt hierbij naar aansprakelijkheden. De
voorzitter geeft aan dat DB formeel aansprakelijk is voor de speeltuinen. DB is tegen claims verzekerd betreffende
inzet van personen als vrijwilliger tijdens werk aan speeltuinen en ongelukken door speeltoestellen die door de
gemeente zijn goedgekeurd. De groep personen die nu het bestuur van de speeltuin vormt, regelt wel de dagelijkse
gang van zaken, maar vormt geen formeel bestuur en is dus geen rechtspersoon.
Het bedrag ad € 1000,-- voor "Archivering dorpsfilms" was eerder ontvangen van de Rabobank en moet nu betaald
worden.
De subsidie van de gemeente Voorst is een vast bedrag (niet meer afhankelijk van aantal leden).
A. ter Mate: Waarom stoppen met VVV? M. Bosman en I. Zwijneberg geven uitleg: geen inbreng; kost alleen geld.
De kosten voor de website zijn nu gehalveerd t.o.v. vorig jaar, omdat in 2003 ook nog de rekening van 2002 betaald
moest worden. Begroting wordt goedgekeurd.
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: H. Wassink; Nieuw te kiezen: R. Leenders.
H. Wassink wordt unaniem door de aanwezigen herkozen.
R. Leenders wordt unaniem door de aanwezigen gekozen. H. Wassink draagt het secretariaat over aan R. Leenders.
H. Wassink gaat zich meer richten op praktische zaken.
PAUZE: 20.15 – 20.30 MET CONSUMPTIE VAN DB

9.

Onderwerpen ingebracht door het bestuur
Dorpsfilm
Er ontstaat een levendige discussie over het wel of niet verkopen van de dorpsfilm. Tijdens de jaarvergadering 2003
is vastgesteld dat de copyrights van de film bij DB liggen. Uitgangspunt van de werkgroep is: niet verkopen.
Argumentatie: er is met 6 man in een periode van 4 jaar gewerkt aan het maken van deze film. Dit is niet in geld uit
te drukken. Het verkopen zou de werkzaamheden van de werkgroep tot een aanfluiting maken.
Het bestuur van DB: niet verkopen. De originele band gaat naar het gemeentearchief. Dit archief heeft ook een
bewaarfunctie (blijft zorgen voor juiste conditie van film). De film moet wel toegankelijk blijven voor Terwolde.
Functie van dorpsfilm: samenbindende factor in dorp en binnen verenigingen bij vertoning tijdens bijeenkomsten.
Tevens functie van tijdsdocument (historische waarde).
Optie: verhuren (aan particulieren of aan verenigingen). Probleem: kopiëren van film.
Werkgroep: vertonen tijdens gezelligheidsbijeenkomsten.
Alle "spelers" in de film hebben auteursrechten (J. Lubberts). Ook zit er een stukje in van TV Gelderland en Radio
Gelderland. Dit zal problemen opleveren bij verkoop.

Stappenplan: 1: juridische aspecten zullen goed bekeken worden (+ voorwaarden onderzoeken voor verhuur); 2:
Werkgroep moet schriftelijk hun wensen dienaangaande kenbaar maken en de rechten overdragen aan DB (n.a.v.
resultaten stap 1); 3: De conclusies van stap 1 en 2 tijdens de jaarvergadering 2005 in de notulen vastleggen.
De afspraken met de archivaris van het gemeentearchief moeten nog schriftelijk worden vastgelegd.
Verhuurpijs: J. Udink: altijd een huurprijs berekenen. A. Kuipers: film is ook voor het algeheel belang van
Terwolde (gehele dorpsgemeenschap). T.a.v. de huurprijs: overleggen met werkgroep.
Conclusie: staande de vergadering wordt besloten de dorpsfilm niet te verkopen. Volgens het stappenplan zullen
i.o.m. de werkgroep de voorwaarden voor verhuur worden opgesteld en zullen de wensen van de werkgroep
schriftelijk worden vastgelegd.
Leefbaarheid
Volgens de statuten moet de vereniging DB zich richten op het optimaal houden van de leefbaarheid in en om
Terwolde.
Hierna volgt een discussie gevoed door:
- onvermogen van DB t.o.v. gemeente Voorst;
- wie vertegenwoordigt het bestuur van DB nu eigenlijk?
- de streek staat onder druk ( IJsselsprong, Stedendriehoek, Reconstructiewet Veluwe).
- klein bestuur: te weinig capaciteit om alle gewenste acties uit te voeren.
Dit alles leidt tot de vragen:
- Wat kunnen we als DB wel/niet doen i.h.k.v. leefbaarheid?
- Welke steun is door DB te verwachten vanuit achterban? (Werkgroepen)
Ervaringen van overeenkomstige verenigingen in andere gemeenten zijn vergelijkbaar: moeizaam communiceren
met gemeente. De huidige manier van overleg met de gemeente gaat in de richting van actievoeren.
Het samenbundelen van krachten met andere DB-verenigingen heeft als nadeel dat dit al snel "over het dorp heen
gaat". Wellicht is dit zinvol voor belangrijke overkoepelende zaken in de gemeente Voorst.
Dhr. Dalhuizen: de invloed van de gemeente op bijv. nieuwbouw is ook beperkt. Meer en meer ligt de invloed bij
de projectontwikkelaars en de provincie.
T.a.v. consultatiebureau: we zijn nu weer in overleg om dit weer terug in Terwolde te krijgen: echter, we hebben
geen stem in deze discussie; Alleen een adviserende rol.
DB vervult meer en meer een loketfunctie vanuit de overheid naar het dorp. Onze invloed op grootschaliger zaken
(infrastructuur, e.d.) wordt steeds kleiner.
Moeten we een Dorpsvisie opstellen? (Vergelijk Teuge) Is dit dan de eigen visie van het DB-bestuur?
DB heeft een duidelijke communicatieplicht naar de leden toe. De Nieuwsbrief en onze website zijn hiertoe de
meest geschikte middelen (naast de bestuursvergaderingen). Opmerking vanuit de zaal: Maak (nogmaals) bekend
dat er voorafgaand aan elke bestuursvergadering een "spreekuur" is.
10. Rondvraag
 J. Udink: bank bij "rustende landman" valt niet onder zijn aandachtsgebied (wel de banken en bloemperken bij
de molen en Scherpenhof).DB zal dit in de volgende vergadering bespreken.
 J.v. Werven: N.a.v. jaarverslag: "Contact met SV Terwolde betreffende parkeren bij Go Ahead Eagles". Nog
steeds problemen ingeval van calamiteiten bij Everwijnstraat en Kolkweg. DB: de brandweer en de politie
zullen dit verder afhandelen met SV Terwolde. Bewoners kunnen zelf bij SV Terwolde melding maken van
gevaarlijke situaties.
 Dhr. Wolters: er rijden brommers en fietsers over voetpad. Wat te doen? DB: melden bij politie. Dit kunnen
wij ook wel doen, maar heeft geen extra effect.
 J. Lubberts: Wil graag meehelpen (maar niet als lid van een commissie) met geschiedkundige aspecten
betreffende wandelpaden (nieuwe, danwel uitbreiding bestaande paden). Ook wil hij graag stukjes schrijven
voor de Nieuwsbrief.
 Dhr. Horstman: Wandelpad/fietspad langs de Zeedijk graag verbreden. DB: we zullen dit doorspreken met de
gemeente.
 G. Leuring: T.a.v. wandelpaden: bestaande paden zijn verdwenen. Er is medewerking van de landeigenaren
nodig (bijv. Kerkepaden). DB: mooie taak voor werkgroep.
 J. v. Werven: wat wordt de hoogte van het maaiveld van de nieuwbouwwoningen aan de Everwijnstraat /
Kolkweg? DB: hierover is geen informatie beschikbaar.
 H. Lubberts: Waarom VVV opzeggen? Denk aan relatie met fietspaden en wandelpaden. DB: opnieuw
bekijken.
 H. Lubberts: Herstructurering Veluwe kan grote impact hebben: DB moet hier voldoende aandacht aan
besteden. DB zegt toe dit op afstand te blijven volgen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Aansluitend wordt voor een groep belangstellenden de dorpsfilm nogmaals vertoond.
Gerard Leenders

