
 
 

Vereniging Dorpsbelangen “Siddeburen vooruit” 
 

Notulen algemene ledenvergadering 

Datum                          : donderdag 29 november 2018 

Tijd                                : 19.00 uur 

Plaats                            : zalencentrum Rehoboth 

Voorzitter                    : K. Pijper 

Notulist                        : P. van der Meij 

Aanwezigen                 : (zie presentielijst) 

Bestuursleden             : M. Mulder, W. Huisman, S. Pijper, L. Lenting, P. van der Meij, H. Hoving, M. 
Wolthof, K. Pijper, Afwezig met kennisgeving; H. Haan 

 
Agenda 
 
1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2.Notulen algemene ledenvergadering van 8 november 2018 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.  
 
3. Gewijzigde agenda 
Nico Marinus geeft een opsomming van het voorgaande traject en verwijst naar de kascontrole 
waarbij geen decharge is verleend, het voor de derde keer stemmen over decharge is zinloos en de 
ledenvergadering moet nu bepalen wat er gaat gebeuren. De vergadering wordt 10 minuten 
geschorst waarna door de leden wordt gestemd of het bestuur in de huidige samenstelling moet 
aftreden.  
 
4. Aftreden bestuur 
De uitkomst van de stemming van de ledenvergadering is:  48 stemmen aftreden, 6  stemmen niet 
aftreden en 5 stemmen neutraal. Uit deze stemming volgt dat het bestuur van de vereniging met een 
andere samenstelling verder zal moeten gaan.  
De voorzitter K. Pijper geeft aan dat hij de uitkomst van de stemming betreurt maar, deze zal 
respecteren en verlaat vervolgens samen met de penningmeester de vergadering. 
Marvin Wolthof geeft aan, dat er door een aantal bestuursleden al is nagedacht over een voortgang 
en licht de mogelijke functies toe. Het zal hierbij in eerste instantie om een ad interim bestuur gaan 
waarbij het realiseren van de noodzakelijke verbeteringen de hoogste prioriteit zal hebben. Hans 
Bulthuis meldt dat hij bereid is om in het nieuwe bestuur toe te treden. Na een schorsing van 10 
minuten gaat de ledenvergadering over tot de bestuursverkiezing. 



 
5. Bestuursverkiezing 
Klaas Pijper: aftredend 
Wim Huisman: aftredend 
Hendrik Hoving: aftredend 
Harry Haan: aftredend  
Siepie Pijper: aftredend per 01-12-2018 (aangekondigd per 31 mei)  
 
De leden die zich voor het nieuwe bestuur (her)kiesbaar hebben gesteld zijn: 
Marvin Wolthof: a.i. voorzitter 
Paul van der Meij:  a.i. penningmeester 
Maria Mulder: secretariaat 
Liesbeth Lenting: algemeen bestuurslid 
Hans Bulthuis: algemeen bestuurslid 
 
De ledenvergadering stemt unaniem in met deze nieuwe bestuurssamenstelling. Nico Marinus geeft 
zijn complimenten aan het nieuwe bestuur. 
 
6. Rondvraag 
 Er wordt gevraagd naar de positie van H. Haan als bestuurslid. Er wordt toegelicht dat Harry heeft 
aangegeven zijn taken als bestuurslid neer te willen leggen. Harry Haan is deze avond met 
kennisgeving afwezig. 
Er wordt een vraag gesteld over de ledenadministratie t.b.v. een in 2009 overleden lid waarvan de 
uitschrijving nog steeds niet is doorgevoerd. Liesbeth Lenting licht toe, dat zij de ledenadministratie 
bijna helemaal op orde heeft maar nog niet kan uitsluiten dat alle wijzigingen al voor 100% zijn 
verwerkt.  
Siepie Pijper wil nog eens benadrukken, dat er met de financiën geen discutabele feiten zijn gepleegd 
en Klaas Pijper en Wim Huisman zich altijd volledig ten behoeve van de vereniging hebben ingezet.  
 
8. Sluiting 
Marvin Wolthof bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen wat men heeft gesteld. De leden zullen 
ook via de website op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen. 


