Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 10 april 2017.
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 31.
Mededelingen:
• Afmeldingen voor deze vergadering: Mevr. Udink-Jacobs; Dhr. E. Horstman; Dhr. H. v.d. Scheer; Fam.
Koster; Fam. Odink op den Dijk; Fam. Ordelman; Dhr. H. Panhuis; Dhr. J.R. Voois; Mevr. A. Boon; Mevr.
J. v. Vemde; Mevr. H. Teunissen
• Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
• Presentielijst is aanwezig;
• Met trots vermeldt de voorzitter de boekpresentatie op 22 april 2017 bij Kriebelz. Jan Lubberts en Lammert
Lugtenberg hebben een mooi fotoboek gemaakt van Terwolde.
• Internationale Kunstmanifestatie langs de IJssel van Doesburg tot Kampen
Deze zomer, van 15 juni tot 24 september, vindt langs de hele IJssel het kunstevenement IJssel biënnale
plaats. Het is een initiatief van het Kunstenlab in Deventer. Stichting IJsselhoeven doet daaraan mee met
een pop-up museum over de IJsselvallei op boerderij Kolkenstein aan de Bandijk in Terwolde, onder de
naam 'Kamers op Kolkenstein'.
In kamers die op de deel zullen verschijnen, laten we verschillende aspecten van de IJssel zien, zoals de
geschiedenis van een aantal families uit de streek, bijzondere verzamelingen, voedsel en gewassen, kunst,
documentatie en er komt een speelkamer.
In de kapschuur richten we een echte 'escape room' in, de hoogwaterkamer en ook rondom het erf zal nog
het een en ander te zien zijn. Het bestuur van Dorpsbelangen Terwolde is gevraagd de 'escape room' te
testen. Dit zal half mei plaats vinden.
Kijk op https://www.facebook.com/kamersopkolkenstein/ (externe link) voor actuele informatie.
Kamers op Kolkenstein is tussen 15 juni en 24 september, zes middagen in de week open voor publiek. Dit
zal een heel divers publiek zijn, oud en jong, mensen uit de streek, gezinnen, maar ook kunstliefhebbers en
mensen van verder weg.

2.

Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 21 maart 2016
Blz. 2 “Vrienden van de molen”: het blijkt dat deze vereniging al ten tijde van de vorige ALV was opgeheven.
Blz. 3 : Koningin Wilhelminastraat” : deze activiteiten zijn gestopt.
Verder 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 2016
De voorzitter leest het jaarverslag voor..
N.a.v. het jaarverslag wordt gemeld dat:
• Het onderwerp “Sneller internet” een apart agendapunt is.
Er zijn geen verder opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.

5.

Financieel overzicht van het jaar 2016
Er wordt een toelichting gegeven op de verlies- en winstrekening en de toelichting op de balans door de
penningmeester.
Geen verdere vragen of opmerkingen.
Hiermee wordt het financieel overzicht 2016 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 2016. Met
dank aan inzet van de kascommissie.
Dhr. A. Klaver (1e ronde) en Mevr. M. Bosman (2e ronde) vormen de nieuwe kascommissie. Dhr. T. Janssen is
de nieuwe reserve. Dhr. H. v.d. Scheer wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.

7.

Begroting voor het jaar 2017
Er wordt een toelichting gegeven op de financieel neutrale begroting door de penningmeester.
De post “Plantenbakken” omvat ook het maaien en de kosten voor benzine en reparaties.
Geen opmerkingen of vragen en hiermee wordt de begroting 2017 goedgekeurd.
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8.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. P. Nijhof en Dhr. Jan Reinder Voois.
Beiden worden met algemene stemmen herkozen.
Nieuw bestuurslid: Dhr. G. Bouwman wordt met algemene stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid.
Het bestuur komt hiermee op 7 personen en kan voor het eerst sinds lange tijd zonder toestemming van de leden
doorgaan. Indien iemand wil meedoen als bestuurslid: graag aanmelden.
Dhr. L. Miedema heeft aangegeven volgend jaar mogelijk als nieuw bestuurslid toe te treden.
De voorzitter geeft aan volgend jaar definitief te stoppen als bestuurslid na 21 jaar.
Dhr. G. Bouwman introduceert zichzelf bij de leden

PAUZE: 20.30 – 20.50 MET CONSUMPTIE VAN DB

9.

Onderwerpen ingebracht door het bestuur
A: Activiteitenlijst 2017-2020
Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden bezonnen op de toekomst van Dorpsbelangen. Uitkomst was een
overzicht met activiteiten die we voor het dorp belangrijk vinden. Hierbij zal ook een nieuwere werkwijze van
het bestuur uitgewerkt worden: meer met werkgroepen. Formeel blijft een bestuur noodzakelijk, evenals een
jaarvergadering; maar de werkwijze van het bestuur zal zich moeten voegen naar de veranderende samenleving,
zeker als we nieuwe bestuursleden en inbreng vanuit het dorp willen.
De activiteitenlijst hebben we zelf geprioriteerd; de algemene vergadering krijgt deze prioritering te zien en de
leden geven hun opmerkingen bij de diverse onderwerpen: diverse items moeten in de ogen van de leden hoger
op de lijst. Het bestuur zal dit de komende maanden verder gaan uitwerken.
Een aantal items met extra aandacht tijdens de bespreking in de ALV:
- Nieuwbouw: moet hoger op de lijst; het aantal nieuwe woningen moet meer gerelateerd worden aan het
aantal huidige inwoners
- Openbaar vervoer (buslijn 170/171). De gemeente Voorst wil een andere route voorstellen (niet meer via
Twello). Dit voorstel wordt besproken:
o Conclusies van de bespreking door de vergadering (31 mensen)
 Bus naar Deventer i.p.v. naar Twello: iedereen tegen
 Bus naar Deventer via Twello, 10 mensen voor. Als de aansluiting met de NS goed is, zeg
10 - 15 minuten wachten, dan is doorrijden naar Deventer overbodig.
o Hieronder nog een opmerking over het idee de bussen beurtelings naar Twello en Deventer te laten
rijden van een ex chauffeur op deze lijn:
 “Als de ene bus via Twello rijdt en de andere spitsbus rechtstreeks naar Deventer rijdt dan
moeten de passagiers naar Twello 1 uur wachten of 1 uur eerder vertrekken uit Epe ,
Oene Nijbroek en Terwolde.
 Tevens zit je met de planning voor deze bussen om een aansluitende en op tijd ( elk half
uur dienst in de spits) te creëren.
 Daar ik zelf 3 jaar op deze lijnen rijdt weet ik wel waar de knelpunten zijn voor de
passagiers.
o Ook werd gezegd dat het regelmatig gebeurt dat ’s morgens in de spits de bus vol zit en dat mensen
niet mee kunnen.
o Optie: Aansluiting zoeken via Cleantech Regio. Dit is een programma gesubsidieerd vanuit Brussel
met als doel het verduurzamen van het Openbaar Vervoer. Dorpen zouden samen een elektrische
bus kunnen kopen en dit laten subsidiëren door Brussel.  uitzoeken. (P.v.d. Pol; J. Pijpker en H.
Elizen zijn eventueel bereid dit onderwerp verder uit te werken (eerste werkgroep / denkgroep).
- Dorpscontactpersoon
Dit punt is een jaarlijks terugkerend agendapunt. (besloten tijdens ALV 2015)
De voorzitter geeft nogmaals het belang van deze functie aan. Hij zoomt verder in op de financiën.
Op donderdagmorgen 23 februari hebben Andries, Pieter een oriënterend gesprek gehad met Bas van den
Hoogen van de gemeente Voorst. Er is o.a. gesproken over de inhoud van de functie van
dorpscontactpersoon , de rechtspositie, werkgeverschap, administratieve ondersteuning.
Op 3 maart heeft Bas ons geïnformeerd over de rol die de gemeente hierin kan betekenen. Het komt er op
neer, dat de gemeente de formele werkgever wordt en de dorpscontactpersonen detacheert bij
dorpsbelangen Terwolde. Dorpsbelangen wordt dan de materiële werkgever.
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Het bestuur kan zich vinden in deze constructie, waarbij de gemeente alle administratieve taken (opstellen
arbeidsovereenkomst, salarisbetalingen, juridische zaken) op zich neemt en dorpsbelangen de uitvoerende
taken.
De dorpscontactpersoon heeft een verbindende functie (vergelijk de functie van “De Ontmoeting” en de
ouderengroep binnen de kerk).
De dorpscontactpersoon komt dus op de loonlijst van de gemeente en krijgt ca. € 10.000 per jaar gedurende
2 jaar; onder de praktische leiding van Dorpsbelangen.
Nu alleen nog de kandidaat cq. kandidaten (evt. duobaan mogelijk) zoeken.
We zullen als Dorpsbelangen hiervoor nog een aparte oproep doen uitgaan via het Voorster Nieuws; onze
website en Facebook.
Samenvoeging activiteiten
De leden geven aan dat het handig zal zijn om diverse activiteiten samen te voegen. Hierbij kan een
dorpscontactpersoon zeker helpen. Wel vasthouden aan de kernwaarden van onze vereniging.
Jeugd
Dit punt zou misschien opgepakt kunnen worden (samen met) de jongerenwerker uit de gemeente Voorst.
Ook hierbij zullen meerdere activiteiten van toepassing zijn en gecombineerd kunnen worden.
Projectmatig is ook bij dit onderwerp de juiste insteek.
Facebook
Dit medium wordt getoond aan de leden. Vanuit de leden komt de opmerking dat Facebook al een beetje
achterhaald is en dat de jeugd veel meer werkt via Instagram. We kunnen Facebook onder verfdelen in
doelgroepen om meer respons te krijgen.
Terwoldse molen
Henry Elizen geeft hierbij een toelichting met presentatie: Op 31-8-2015 is de molen “De Ooievaar”
afgebrand. Er is snel een groep gevormd o.l.v. Charles d’Ancona voor de herbouw van de molen (met A.
Lassance als vertegenwoordiger van gemeente.
Belangrijkste punt: kostendekkendheid.
De Terwoldse molen is een ontmoetingsplek voor Terwolde. Kostendekkendheid kan geholpen worden met
o.a. “Koren op de molen” (zangkoren); door een winkeltje bij de molen (exploitatiekosten). Vele ideeën
moeten nog uitgewerkt worden.
Het molenaarsechtpaar heeft de intentie om terug te komen naar Terwolde.
Sneller internet (buitengebied)
Gerrit Bouwman heeft contact gehad met Stiveca en de gemeente Voorst over de mogelijkheid van snel
internet via een draadloze verbinding door de lucht (straalverbinding). In Wilp is een burgerinitiatief om op
deze manier op kort termijn snel internet in de gemeente Voorst te realiseren. De gemeente Voorst moedigt
burger initiatieven aan, maar is niet actief betrokken bij dit initiatief. Wel is duidelijk geworden , dat het
glasvezel project op “hold” staat.
Voor een straalverbinding (TBS) zijn minimaal 80 aanmeldingen nodig.
Eind april worden de straalzenders opgehangen en eind mei worden de eerste aansluitingen gerealiseerd. De
kosten voor snel internet bedragen € 500 euro OF 2 x € 250 tbv aansluiting e.d. Voor het totaal pakket
internet (20mbps), telefoon en televisie is het abonnement circa € 60 per maand.
Het volgende is afgesproken:
Gerrit overlegt met de dorpsbelangen van Nijbroek, De Vecht en Welsum en met aanbieder Stiveca of we
gezamenlijk een informatie avond kunnen organiseren. De rol van dorpsbelangen hierin is puur informatief
en heeft geen adviserende inbreng. Deze avond is gepland op 19 april a.s. in “De Arend” (Nijbroek).
De overige punten die voor dit overleg waren voorbereid vervallen door tijdsdruk.

10. Rondvraag
Marietje Bosman: Nieuwe bank bij de molen: Er is overlegd met de gemeente over nieuwe onderhoudsvrije bank.
Het moet wel snel gebeuren gezien de huidige toestand van de bank. Dick Zweers verzorgt 2 nieuwe planken met
logo van Dorpsbelangen.
Jurgen Pijpker: Op 27 augustus organiseert de Stichting Tamara weer de “Ronde van Terwolde”
Anita Roetert: Is het mogelijk om bij de begraafplaats een lantaarnpaal te (laten) plaatsen? Dit wordt opgenomen met
Provincie
Henry Elizen: De permanente woonfunctie bij de Scherpenhof verdwijnt. Wat betekent dit voor Terwolde
(ondernemers)? Veel onduidelijkheid.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Gerard Leenders
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