Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 21 maart 2005.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 30
Mededelingen:
 Afzeggingen: Mevr. E. Spekreyse, Dhr. Ooynk - op den Dijk; Dhr. J. Swennehuis; Mevr. H. Huisman ;
 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;
Uitbreidingsplannen nieuwbouwwoningen achter spuitbedrijf Zweers; Situatietekeningen m.b.t. Paal De Worp;
 Ondanks het geringe aantal aanwezigen zal er geen schorsing plaatsvinden, maar wordt de vergadering
voortgezet.
2. Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 26 april 2004
Geen opmerkingen of vragen. Hiermee zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken
Als ingekomen stukken zijn alleen de afmeldingen voor vanavond aan te merken.
4. Jaarverslag 2004
Dit jaar wordt het jaarverslag niet voorgelezen. De aanwezige leden krijgen in een leespauze de gelegenheid het
verslag door te nemen. Geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.
5. Financieel overzicht van het jaar 2004
Er wordt een toelichting gegeven m.b.t. de financiën t.b.v. de conservering van de oude dorpsfilms. Dit staat naast
de kosten voor het maken van de nieuwe dorpsfilm (kosten € 1.506,-). T.a.v. de conservering van de oude
dorpsfilms (4 stuks uit Terwolde: 2 van de muziekvereniging Ons Genoegen en 2 van de Plattelandsvrouwen..
Tevens zijn er films van de dorpen Wilp en Voorst meegenomen.). Dit alles op basis: 100% vergoeding van de
kosten via subsidies. De films zijn nu geconserveerd. Op 5 april gaan ze terug naar het archief van de gemeente
Voorst. Hierbij zal de eindkeuring door het Gelders Archief uitgevoerd worden. Deze keuring zal zich richten op de
opgeleverde producten; de gevolgde procedures en de eisen die aan archiefruimten gesteld worden. De films
behouden hun waarde.
Aan het LOV zullen geen donaties meer gegeven worden.
T.a.v. VVV: n.a.v. opmerkingen tijdens de vorige algemene ledenvergadering is besloten hier toch lid van te
blijven.
Contributie: voorgesteld wordt om over te gaan tot automatische incasso. Hierover wordt gestemd: 0 stemmen
tegen; 30 stemmen voor. Dit voorstel is unaniem aangenomen en zal in 2006 geëffectueerd worden.
Hiermee wordt het financieel overzicht goedgekeurd.
6. 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 2004. Met dank aan inzet kascommissie.
P. Nijhof en W. Wiegers vormen de nieuwe kascommissie. H. Elizen is reserve. J. Swennehuis wordt door de
voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.
7. Begroting voor het jaar 2005
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting; specifiek voor de begrote kosten t.b.v.. het 25-jarig bestaan. De
voltallige vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde bedragen voor een cadeau aan het dorp in de
vorm van een beamer. Er is een vraag over de kosten van de nieuwsbrief. Het voorstel "kan de nieuwsbrief in het
Voorster Nieuws worden opgenomen" zal in de bestuursvergaderingen besproken worden.
Begroting wordt goedgekeurd.
8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: M. Bosman en I. Zwijnenberg.
Beide bestuursleden worden unaniem door de aanwezigen herkozen.
In de statuten staat vermeld dat het bestuur moet bestaan uit minimaal 7 personen. Momenteel bestaat het bestuur
uit 5 leden met ondersteuning van Henk Panhuis en diverse vrijwilligers en werkgroepen (zwerfvuilactie; website;
wandelpaden; speeltuinen; banken, bloembakken). De voorzitter vraagt en krijgt de toestemming om met de
huidige onderbezetting van het bestuur toch door te gaan.
PAUZE: 20.15 – 20.30 MET CONSUMPTIE VAN DB
9.

Onderwerpen ingebracht door het bestuur
Dorpsfilm
De situatie rond de auteursrechten wordt toegelicht. De werkgroep kan geen afstand doen van deze rechten, maar
wel middels een verklaring aangeven deze rechten te willen overdragen. Hiertoe is door DB een overeenkomst
opgesteld die door alle leden van DB en de werkgroep dorpsfilm ondertekend moet worden.
Door dit onderzoek naar auteursrechten is duidelijk geworden dat verkopen van de film juridisch niet mogelijk is
(o.a. door portretrecht van alle op de film getoonde personen).

Nieuwsbrief.
De voorzitter geeft aan dat de huidige bezetting van het bestuur weinig ruimte biedt om veel tijd en energie te
steken in het maken van de Nieuwsbrief. Er zijn ideeën genoeg, maar de tijd ontbreekt om alles in een goede layout te krijgen. Het verzoek aan eenieder om mensen te benaderen die samen een werkgroep ""Redactie
Nieuwsbrief" zouden willen vormen.
Werkgroep wandelpaden
Gery Leurink geeft een toelichting op het verslag van deze werkgroep betreffende de uitgevoerde werkzaamheden
in het afgelopen jaar, de bereikte resultaten, de tegen gekomen problemen, de vooruitzichten en de verwachtingen.
De bedoeling is om de bestaande Mijntjesroute te voorzien van een uitbreiding. (J. Ruiterberg geeft aan dat dit al
eerder getracht is te bereiken, maar destijds heeft moeten stoppen i.v.m. problemen bij Staats Bos Beheer.
Momenteel is er al heel veel werk verzet door de werkgroep. Ook is er veel begrip ontstaan voor problemen
hieromtrent voor de landeigenaren (vooral m.b.t. loslopende honden.
Werkgroep Website.
Beide leden van deze werkgroep zijn afwezig. Zij zullen binnenkort bij een bestuursvergadering worden
uitgenodigd voor het geven van een overzicht van de voortgang. Aan de aanwezige leden wordt gevraagd om
mensen te benaderen die eventueel zich bij deze werkgroep willen aansluiten voor extra ondersteuning.
Dorpsvisie.
Het bestuur bestaat momenteel uit te weinig leden om hieraan actief te kunnen werken. De Gemeente Voorst gaat
met dit project starten (medio 2005). De discussies moeten gaande blijven. Hoe zien wij ons dorp over 10-15 jaar?
Dit is de kans om als dorp hierop inspraak te kunnen uitoefenen, Het bestuur wil wel het overleg tussen de
Gemeente en het dorp faciliteren. De inwoners zullen tijdig geïnformeerd worden.
Vereniging Kleine Kernen (lidmaatschap)
Het bestuur legt aan de aanwezige leden de vraag voor of we als Dorpsbelangen lid moeten willen worden van deze
vereniging. Voordelen: levert veel achtergrondinformatie op; deel zijn van een grotere kracht; levert ondersteuning
in onderhandelingen naar overheden. Nadelen: kosten: ca. € 100,-- per jaar.
De vergadering spreekt uit, dat het bestuur zelf hierover een verantwoorde beslissing kan nemen. De toestemming
om de lidmaatschapskosten te besteden wordt bij deze gegeven.
Dorpsgids.
Alle verenigingen zijn aangeschreven voor het actueel maken van hun gegevens. Er zijn heel weinig reactie hierop
terug ontvangen. De gemeentegids van Voorst geeft deze informatie ook al. Het voorstel om via de website alle
verenigingen die gereageerd hebben te vermelden wordt aangenomen. Verenigingen die dan op onze website hun
gegevens missen, kunnen alsnog hun gegevens aanvullen, zodat ze worden toegevoegd.
25-jarig bestaan.
Dit deel is bij de financiën al besproken. Als aanvulling nog: tijdens de receptie zal de OKV een eenakter opvoeren
in het Terwolds dialect als introductie op het uitgeven van de Terwoldse woordenlijst.
Permanente kerstboom.
Elk jaar een kerstboom kopen kost DB gemiddeld € 100,- per jaar. Hierbij komt nog € 40,-- voor lampjes. Met de
gemeente en de kerk is overleg gevoerd over de mogelijkheden van een permanente kerstboom. Er is nog geen
definitieve plek gevonden. Alternatief: lampjes in de aanwezige bomen bij de kerk. Dit zal binnen het bestuur
verder uitgewerkt worden.
Steunpunt Vrijwilligers.
Dit is een stichting die bemiddelt tussen vrijwilligers en verenigingen die vrijwilligers zoeken.
10. Rondvraag
 J. Lubberts: Is er periodiek contact tussen de diverse dorpsbelangen in gem. Voorst onderling? Neen..
 J. Lubberts: voorstel van commissie straatnamen: Dorpsstraat doortrekken tot aan S. Schotanusweg. Het stukje
Vaassenseweg vervalt dan. (Dit n.a.v. nieuw straatje bij nieuwbouwplannen.)
 C. Swennehuis: Problematiek n.a.v. plannen De Worp: als fietser in spitstijd ervaar je heel vaak gevaarlijke
situaties op de Bandijk (teveel auto's en te hard rijden). Motorracers op de dijk. Gevraagd om meer aandacht
voor snelheidshandhaving. Bijv. door meerdere borden met 60-km aanduidingen te plaatsen
(herhalingsborden). De snelheid en het gevaar op de wegen in en om Terwolde zorgen voor veel commotie
tijdens de vergadering. Het standpunt van DB: De Bandijk moet veilig zijn. Optie: Veilig Verkeer Nederland
inschakelen? Dit zal bij de bestuursvergaderingen besproken worden.
 A. ten Mate: vraagt naar stand van zaken m.b.t. zorgcentrum. Dorpsbelangen is het afgelopen jaar bij geen
enkel overleg uitgenodigd geweest. Een multifunctioneel zorgcentrum komt ter sprake. Meerdere participanten
zouden een zorgcentrum kunnen opzetten. Nodig: voldoende gebruikers en medewerking van de Gemeente
(voorzieningen). Het overleg is een paar maanden geleden gestopt. Investeerders verliezen langzamerhand de
interesse. Het duurt allemaal te lang. Op 31 maart is het volgend overleg gepland tussen gemeente en
participanten (investeerders en gebruikers).
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.22 u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Gerard Leenders

