Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 21 maart 2016.
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 38.
Mededelingen:
• Afmeldingen voor deze vergadering: Fam. Swennenhuis; Fam. Ter Mate; Dhr. E. Horstman; Fam. Koster;
Fam. Udink; Fam. Roetert; Dhr. J. R. . Voois; Fam. Visser; Fam. Wijngaards.
• Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
• Presentielijst is aanwezig;
• Bankje bij de molen. Dit bankje valt onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen en is momenteel
vervallen. De bank moet nodig onderhouden worden (1 plank vervangen; deze ligt bij M. Bosman) en een
verfbeurt krijgen. Aart Jan Klaver wil deze taak op zich nemen.

2.

Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 16 maart 2015
Geen opmerkingen. 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 2015
De voorzitter bespreekt de belangrijkste items van het jaarverslag.
N.a.v. het jaarverslag wordt gemeld dat:
• de straatlantaarns aan de Riemkamp en de Verzetsstraat niet goed functioneren. Ook bij de
Schotanusstraat / Schoolstraat (achter bushokje). Dit zal gemeld worden bij de gemeente.
• De kerstverlichting: de blauwkleurige lampjes zijn niet mooi. Dorpsbelangen heeft dit al eerder te
horen gekregen en gaat bekijken of we deze kunnen vervangen.
• De bloembakken zijn erg mooi in het dorp. Compliment voor de werkgroep Fleurig Terwolde.
Er zijn geen verder opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.

5.

Financieel overzicht van het jaar 2015
Er wordt een toelichting gegeven op de kosten door de penningmeester.
Een vraag of de bijdrage aan Vereniging Kleine Kernen zinvol geacht wordt. De voorzitter legt de toegevoegde
waarde van dit lidmaatschap uit. Geen verdere vragen of opmerkingen.
Hiermee wordt het financieel overzicht 2015 goedgekeurd.

6.

Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Er is een schriftelijk verslag van de kascommissie ontvangen, waarin wordt aangegeven dat de boeken zijn
gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Hiermee ontvangt de penningmeester decharge over het jaar 2015. Met
dank aan inzet van de kascommissie.
Dhr. H. v.d. Scheer (2e ronde) en Mevr. M. Bosman (1e ronde) vormen de nieuwe kascommissie. Dhr. A. Klaver
is de nieuwe reserve. Dhr. H. Eijerkamp wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.

7.

Begroting voor het jaar 2016
Er wordt een toelichting gegeven op de financieel neutrale begroting door de penningmeester.
Geen opmerkingen of vragen en hiermee wordt de begroting 2016 goedgekeurd.

8.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. G. Leenders en Dhr. H. Wassink.
Beiden worden met algemene stemmen herkozen.
Nieuw bestuurslid: Mevr. A. Boon wordt met algemene stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid.
Het bestuur komt hiermee op 6 personen en zal met toestemming van de leden doorgaan. Indien iemand wil
meedoen als bestuurslid: graag aanmelden.

PAUZE: 20.30 – 20.50 MET CONSUMPTIE VAN DB
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9.

Onderwerpen ingebracht door het bestuur
A: Dorpscontactpersoon
Dit punt is vorig jaar ook al tijdens de ALV besproken. Toen is besloten dit een jaarlijks terugkerend agendapunt
te maken.
De voorzitter geeft nogmaals het belang van deze functie aan. Hij zoomt verder in op de financiën. Als
Dorpsbelangen zijn we afhankelijk van de subsidies van gemeente en provincie om een dorpscontactpersoon te
kunnen aanstellen. De functie van dorpscontactpersoon is een parttime functie. Het gaat om 10 tot 15 uur per
week, voor een periode van twee jaar. Hiervoor wordt per jaar € 10.000,-- betaald. Op dit moment krijgen we
geen akkoord voor de subsidie vanuit de provincie. Als Dorpsbelangen kunnen we de mankerende € 10.000,niet betalen, dus hebben we de functie van dorpscontactpersoon noodgedwongen moeten parkeren.
In andere dorpen is de functie wel; deze hebben eerder subsidie aangevraagd. In Terwolde hebben we eerst
gekeken naar personen, taken, nut en noodzaak. Tegen die tijd werd de subsieregeling flink ingekort.
We zullen dit punt als jaarlijks terugkerend punt op de vergadering van ALV blijven zetten.
C: Samobiel.
Cees van Buchem geeft een presentatie over “Samobiel”. Kernpunten zijn: Leefbaarheid door bereikbaarheid en
mobiliteit. De toekomstvisie is participatie; ook in het vervoer: je regelt vervoer met z’n allen. Op dit moment
werkt dit al in Zweden. Nodig is een dorpswebsite waarop je kunt aangeven of je anderen op een bepaalde route
wilt meenemen ofwel dat je als klant een chauffeur zoekt voor een bepaalde route. Aanmelden kan dan ook via
SMS. Het afrekenen gaat uit van een fair deal voor beide partijen. Een mede-inzittenden verzekering is handig,
maar juridisch niet noodzakelijk. Het idee valt buiten de taxiregelingen (taxiwet) en valt daardoor ook buiten de
opgave inkomsten voor de belastingdienst. Reizigers betalen € 0,13 per km. Hiervan is € 0,08 voor de chauffeur
en € 0,05 voor de stichting Samobiel.
Op korte termijn wordt gestart met een proef in 4 gemeenten: Marknesse, Ruinerwold, Zoomslag en Exloo. Ook
Klarenbeek gaat meedoen. Het hele idee is gebaseerd op een dorp. Voor het inregelen van de website worden
door Samobiel trainingen geregeld, inclusief de website zelf en een kick-off.
Het enige dat Samobiel echt nodig heeft is een persoon die als trekker wil fungeren in een dorp.
De terugrit is altijd moeilijker dan de heenrit (qua organisatie).
Bestaat het risico dat onze buslijn gaat verdwijnen na invoering Samobiel? Hierop wordt NEE geantwoord, maar
dit wordt niet door alle aanwezigen als waarheid ervaren.
Op de demosite van Samobiel moet je inloggen; dat is niet handig. Cees neemt dit mee.
Tenslotte geeft Andries aan dat Dorpsbelangen hierover contact zal opnemen met de gemeente om meer
informatie te krijgen. De angst voor het verdwijnen van de buslijn vindt hij niet terecht.
Hij zal bij de gemeente informeren naar de minimale basis aan Openbaar Vervoer voor buitengebieden.
D: Agendapunten voor kernenbeheerteam
Tijdens de vergadering wordt teruggeblikt op een aantal gestelde en beantwoorde vragen aan het
kernenbeheerteam:
• Hondenpoep: dit blijft een moeilijk probleem, Onze aktie tijdens de jaarmarkt heeft flink wat reacties
uitgelokt. Algemene reacties uit de zaal: goed dat Dorpsbelangen dit punt consequent blijft aankaarten.
Hondenpoepzakhouders blijken in de praktijk toch te werken. Veel bordjes plaatsen waarop wordt
aangegeven dat dit geen hondenuitlaatplaats is werkt ook. Blijvende aandacht.
• Afvalstraat: De gemeente beslist vandaag (21-03-2016) over het nieuwe afvalbeleid. Punten hierbij zijn: in
de buitengebieden bij de mensen thuis een PMD-container. Ook de frequentie van ophalen wordt
besproken. Volg het Voorster Nieuws.
• Gevaarlijke hoek bij Broekhuizerstraat / N792: Afwachten; op dit moment komen er geen acties.
• Er worden vanuit de vergadering geen nieuw punten aangekaart voor het volgende kernenbeheerteam.

E: Molen.
De molen wordt herbouwd. De verzekering was opgesteld tegen herbouw, dus het kan niet anders. De Stichting
is opdrachtgever. Veel werk kan gedaan worden door lokale ondernemers. Indien mogelijk komt er een extra
gebouw naast de molen voor aanpassende activiteiten. Er is een goed contact met het molenaarsechtpaar. De
stichting “Vrienden van de molen” bestaat officieel nog. Wellicht zal die haar activiteiten opnieuw opstarten. De
molen wordt herbouwd volgens dezelfde bouwtekening als vorige keer.
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F: Facebook
Dorpsbelangen gebruikt sinds kort ook Facebook met als doel meer communiceren met de inwoners en meer
voeling krijgen met wat er leeft in Terwolde. Het wordt veel bekeken, maar er komen nog weinig reacties.
Peter v. V. en Anita B. zijn de beheerders.
G: De Ontmoeting
Sinds de start van de wekelijkse ontmoeting (elke vrijdagmiddag) in de Olde Schole is er een grote opkomst. Het
voorziet duidelijk in een behoefte in Terwolde. Er is ruimte voor ontmoeting, voor jong en oud. Of het nu gaat
om het lenen van een boek, een spelletje kaarten, vragen over een laptop of iPad, of gewoon een drankje.
Iedereen is en voelt zich welkom.
H: Jeu-de-boulesbaan
Aan de voorkant van de Olde Schole komt een jeu-de-boulesbaan. De gemeente is akkoord, AST, MFA en buren
zijn akkoord. Opening gepland op 13 mei.
I: Dorpsfilm.
Dit jaar zal de dorpsfilm vertoond worden op vrijdag 1 en zaterdag 2 april. Telkens om half vier.
J: Bewegen voor ouderen
Op 13 april 2016 start Ouderengym Terwolde. Onder begeleiding van een fysiotherapeut en tegen een betaling
van € 2,50 kan elke 70+ er meedoen op woensdagmiddag van 15.—tot 16.00 u.
K: Koningin Wilhelminastraat
Dorpsbelangen is benaderd door vertegenwoordigers van de Koningin Wilhelminastraat in Terwolde om hen te
helpen activiteiten op te zetten voor het leefbaarder maken van hun straat. Dorpbelangen zal hen hierbij helpen.
10. Rondvraag
Peter v. V. : N.a.v. Kon. Wilhelminastraat: Misschien een idee voor een bepaalde straat om zich aan te melden voor
de actie “NL doet” in 2016?
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Gerard Leenders
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