Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 19 maart 2018.
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 54.
Mededelingen:
• Afmeldingen voor deze vergadering: Fam. Udink; Mevr. Ensink; Fam. Braamkolk; Mevr. Spekreijse; Fam.
Hak; Dhr. H. v.d. Scheer; Dhr. H. Steenbergen; Fam. Hemeltjen; Dhr. G. Hendrikx; Dhr. E. Horstman;
Fam. Visser.
• Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
• Presentielijst is aanwezig;
• Andries verklaart dat dit zijn laatste ALV als voorzitter is en dat de reguliere agendavolgorde hierdoor is
omgezet. Een en ander conform de aankondiging in de pers. Gestart wordt met de bijzondere onderwerpen.

2.

Onderwerpen ingebracht door het bestuur
A: Activiteitenlijst 2017-2020
Tijdens de ALV in 2017 heeft de vergadering de volgorde van de door het bestuur verzamelde actiepunten mee
bepaald. De nieuwe volgorde wordt nu puntsgewijs besproken. Sommige punten zijn een clustering van eerdere
aparte punten, zoals vorig jaar afgesproken tijdens de ALV.
- Meer leden voor Dorpsbelangen
Het opgestelde Plan van Aanpak wordt kort besproken.
- Beheer dorpshuis.
Ruud en Tom (AST) hebben aangekondigd te willen stoppen met het beheer van het dorpshuis (i.v.m.
tijdgebrek door eigen onderneming). Ze hebben dit recent besproken met Andries en Pieter. Vereniging
Dorpsbelangen wil hen helpen bij de overgang van het beheer. Ze hebben ook minder motivatie nu de Olde
Schole eigenlijk geen echt dorpshuis meer is (zoals het was toen zij ermee begonnen). Dorpsbelangen heeft
het voorstel om de dorpshuisfunctie onder te brengen binnen de rechtspersoon van de Vereniging
Dorpsbelangen Terwolde. Dan kan de AST als rechtspersoon ophouden. E.e.a. conform de werkwijze bij
Fleurig Terwolde en bij De Ontmoeting. AST is met dit voorstel akkoord. Voorwaarde is wel om eerst alle
lopende contracten te bekijken en de financiën te controleren. Daarna moeten personen gezocht worden om
die activiteiten uit te voeren (liefst bij wisseling door vertegenwoordigers van alle gebruikersgroepen van de
Olde Schole om de betrokkenheid zo hoog mogelijk te krijgen). Dit voorstel wordt nu ook voorgelegd aan
de aanwezigen in deze ALV.
Opmerkingen uit de zaal:
o Zorg ervoor dat de financiën van AST en DB niet vermengd kunnen raken
o Onderzoek de juridische mogelijkheden goed, voordat je AST opheft.
De risico’s t.a.v. gebouw en huuropbrengsten zijn minimaal (afgedekt in contracten met Archipel).
Het gebouw is in principe overdag voor de school (enkele kleine uitzonderingen) en ’s avonds in principe
voor het dorp. Dorpsbelangen met samen met AST, Archipel, de gemeente en de school een optimale
benutting zien te realiseren.
De Olde Schole moet gezien worden als de huiskamer van Terwolde.
Het voorstel AST op te heffen en onder te brengen bij DB wordt in stemming gebracht: ter beoordeling
voorgelegd aan alle aanwezigen:
o Doorgaan met huidige voorstel ( onderbrengen bij Dorpsbelangen); uiteraard na grondig onderzoek
van (on)mogelijkheden en huidige uitgangssituatie van AST: 50 stemmen voor.
Opmerking: bij de uiteindelijke beslissing opnieuw alle leden raadplegen.
o Niet onderbrengen bij Dorpsbelangen, maar alleen nieuwe leden zoeken voor AST.: 3 stemmen
voor.
o 1 blanco stem over.
- Nieuwbouw:
De nieuwbouwplannen (bij Dorpszicht) worden kort besproken. Het blijkt dat er nog steeds weinig animo is
door de hoge prijzen voor de koopwoningen. Omdat de grondprijs erg duur is, zijn de huurwoningen ook
erg duur. Er komen in totaal 21 woningen.
Vanuit Gemeentebelangen is er begrip voor de situatie. De woningen komen niet in aanmerking voor
huursubsidie. Een gevolg van deze prijzen is wel dat jongeren meer uit Terwolde wegtrekken. Vanuit de
gemeente wordt gevraagd naar concrete aantallen (hoeveel personen trekken hierom weg uit Terwolde?).
Het aantal woningen dat in Terwolde gebouwd wordt, wordt steeds minder. Vanuit de gemeente wordt
aangegeven dat sommige kernen helemaal geen nieuwbouw krijgen en dat het in Terwolde nog niet zo
slecht is. De aanwezigen reageren hier verdeeld op. Voorzitter roept op met concrete belangstellenden te
komen, dan kan maatwerk geboden worden. Er wordt gevraagd of “tiny houses” een oplossing zou kunnen
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zijn voor Terwolde? Maar willen we dat ook echt in Terwolde? Hier zal verder onderzoek naar gedaan
moeten worden (off grid).
Vooral senioren blijken (landelijk) interesse te hebben in “tiny houses”.
Openbaar Vervoer / mobiliteit
Wat moeten we doen als de huidige vervoersvoorzieningen in de toekomst wegvallen? Blijven onderzoeken
en volgen. Er zal meer beroep worden gedaan op onderlinge hulp (naoberschap).
Aankleding dorp.
Fleurig Terwolde is heel actief. Er is nu een actie bij De Lelie gestart (t/m 30 juni) waarbij De Lelie alle
statiegeldbonnetjes verdubbelt. Fleurig Terwolde verzorgt 22 bloembakken in Terwolde.
Hondenpoep
Met de NLdoet actie zijn 17 zakken vol hondenpoep opgehaald. Er komen nieuwe afvalbakken en
zakdispensers bij het parkje rond muziektent. Zaterdag 24 maart is de nationale opruimdag. Speciaal
aantrekkelijk voor buurtjes die hiermee van de gemeente max. 50 euro kunnen verdienen (5 euro per
gevulde zak).
BOTS
De secretaris geeft een samenvatting van de bijeenkomst van BOTS van 12 maart jl. en de geplande
vervolgacties. Het was een vruchtbare bijeenkomst waarin veel ideeën zijn aangedragen om de leefbaarheid
in en om het dorp te verbeteren. Deze ideeën zullen verder uitgewerkt gaan worden om uiteindelijk in een
dorpsbreed projectplan aan mogelijke subsidieverstrekkers (provincie en gemeente) aangeboden te worden.
Jeugd
Dit onderwerp is ook een onderdeel van de bespreking bij BOTS geweest. Ook onderdeel van “Voorst
onder de loep”. 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. Het is vooral van belang voor de groep die nu overal buiten valt (12-16 jr) en niet bij de
Sportvereniging is aangesloten. We moeten dit wel in samenspraak met die groep doen.
Energie
Er zal in het komend jaar verder gekeken worden naar energiebesparende maatregelen voor bewoners. Dit is
niet alleen kostenbesparend, maar werkt ook motiverend om door te gaan.
De Ontmoeting ( + kernwaarden)
Staat apart op agenda.
Sneller internet (buitengebied)
Gerrit Bouwman geeft aan dat de huidige straalverbinding niet goed werkt als er hoge bomen in de weg
staan. Het aanleggen van glasvezel begint nu te lopen. Er zijn 5000 mogelijke aansluitingen in de grote
regio rondom Terwolde. Indien meer dan 50% van die groep dit wil kan dit gestart worden en kan het naar
verwachting in augustus 2019 afgerond worden. Kosten ca. 12,50 euro per maand.

B: Dorpscontactpersoon Terwolde + “Mijn buurtje”(demo)
Dit punt is ook een jaarlijks terugkerend agendapunt. (besloten tijdens ALV 2015). Vorig jaar is Lucia formeel
benoemd. De dorpscontactpersoon heeft een verbindende functie (vergelijk de functie van “De Ontmoeting” en
de ouderengroep binnen de kerk). Lucia presenteert de toekomstige app “Mijn buurtje”. Deze zal “Kijk in de
kernen” gaan heten. Voor Terwolde ook in te zien als “Kijk in Terwolde’. De app is nog in ontwikkeling. Dit
werkt samen met Voorst actief. De huidige website van Dorpsbelangen blijft (in elk geval voorlopig) bestaan.
Aan de vindbaarheid van de app via Google wordt nog gewerkt.
C: Verbeter de buurt (demo)
Gerard demonstreert de app “Verbeter de buurt”. Dit is een handige app om snel met de gemeente te kunnen
communiceren bij constatering van problemen of initiatieven.
D: De ontmoeting nieuwe plannen + foto’s
Pieter toont de activiteiten van De Ontmoeting aan de hand van een aantal foto’s en presenteert het programma
voor de komende tijd.
E: Rondvraag
Jurgen P. uit zijn onvrede over de verkeerssituatie in Terwolde. Er zijn veel ergernissen. Er wordt veel te hard
gereden. Er moet nodig opnieuw geteld worden en de rondweg om Terwolde opnieuw ter discussie stellen.
Vanuit de vergadering komen nu meer meldingen over het levensgevaarlijk zijn voor bijv. fietsers op de
Bandijk. Er is te weinig controle. Voorstel voor wegversmallingen. Het parkeergedrag wordt ook benoemd
(auto’s op stoep; gevaarlijk voor voetgangers). Gevraagd wordt om veel voorbeelden te verzamelen en te sturen
naar secretariaat@terwolde.net . De dorpscontactpersoon kan hierbij een mooie rol als mediator vervullen.
Als we voldoende concrete voorbeelden hebben, kunnen we die samen met de gemeente doorspreken komend
jaar Over de N792 kunnen we voorbeelden van onveiligheid aan de provincie geven met het verzoek dit op te
pakken. Handhaving wordt het meest gemist.

PAUZE: 21.20 – 21.40 MET CONSUMPTIE VAN DB
3.

Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 10 april 2017
Geen opmerkingen. Hiermee zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

4.

Ingekomen stukken
Als ingekomen stukken zijn alleen de afmeldingen voor vanavond aan te merken.

5.

Jaarverslag 2017
Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.

6.

Financieel overzicht van het jaar 2017
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 2017 goedgekeurd.

7.

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 2017. Met
dank aan inzet van de kascommissie.
Dhr. A. Klaver (2e ronde) en Dhr. T. Jansen (2e ronde) vormen de nieuwe kascommissie. Dhr. J. Reit is de
nieuwe reserve. Mevr. M. Bosman wordt door de voorzitter bedankt voor haar inzet bij de kascontrole.

8.

Begroting voor het jaar 2018
Er wordt een toelichting gegeven op de financieel neutrale begroting door de penningmeester.
Geen opmerkingen of vragen en hiermee wordt de begroting 2018 goedgekeurd.

9.

Bestuursmutatie:
Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. A. Kuipers.
De secretaris richt een afscheidswoord aan Andries en overhandigt hem een pen. Voor hem, samen met Judith is
er ook een dinerbon. Andries ontvangt ook het erelidmaatschap en een afsluitende borrel.
Andries benadrukt in zijn slotwoord het plezier dat hij had in zijn rol als voorzitter van Dorpsbelangen en ziet
voor de toekomst een toenemende zelfwerkzaamheid bij de bewoners.

10. Sluiting
De secretaris sluit de vergadering om 22.40u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Hierna is een aansluitende borrel t.g.v. het afscheid van Andries.

Gerard Leenders

