
 
Vereniging Dorpsbelangen “Siddeburen vooruit” 
 
Notulen algemene ledenvergadering 
 
Datum   : 11 april 2019 
Tijd   : 19.00 
Plaats   : Viskenij 
Voorzitter  : M. Wolthof 
Notulist  : L. Lenting 
Aanwezig  : zie presentielijst 
Bestuursleden  : M. Wolthof, M. Mulder, P. van der Meij, H. Bulthuis, L. Lenting 
 
Agenda 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Alle stukken liggen op de tafel. De 
koffie en thee wordt aangeboden door Dorpsbelangen. Frisdrank is voor eigen rekening. 
 
2. Vaststellen agenda/mededelingen 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er is de afgelopen periode een oproep gedaan voor 
nieuwe bestuursleden. Er hebben zich drie nieuwe leden aangemeld: M. Bisschop, N. Marinus en H. 
Kuper. Dit komt aan de orde bij de bestuursverkiezing. 
 
3. Vaststellen notulen van 29 november 2018 
Punt 7 mist bij de nummering. Dit zal worden aangepast. De notulen worden verder ongewijzigd 
vastgesteld met dank aan L. Lenting. 
 
4. Ingekomen stukken 
De heer J. Bloeming heeft aangegeven verhinderd te zijn in verband met werk. 
 
5. Beleidsplan 
Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld over de koers die we willen varen de komende jaren. 
In het kort de punten van het beleidsplan. Het is volledig te vinden op onze website. 

1) Het uitwerken en afhandelen van de bestuursoverdracht. 
       2)   Het aanscherpen en verbeteren van de interne en externe communicatie. 
       3)   Financiën overzichtelijk maken en het beleid daarop aanpassen. 
       4)   Bijwerken activiteiten kalender, Facebook en website. 
       5)Toekomstvisie opstellen voor de rol van de vereniging binnen Siddeburen. 
Eind 2019 vindt er een evaluatie door het bestuur plaats. 
De materiële zaken zijn overgedragen door het oude bestuur. De financiële boekhouding van 2016 en 
2017 is in december 2018 overgedragen. 
De financiële boekhouding van 2018 is begin april per post aan de penningmeester gestuurd. Het 
bestuur  heeft dhr. Huisman ook om de financiële boekhouding van de jaren 2012 tot 2015 gevraagd 



omdat het verplicht is voor een vereniging de boekhouding van zeven jaar te bewaren. Dhr. Huisman 
heeft aangegeven dat hij hier meer tijd voor nodig is. 
De aanwezige leden vinden dit raar en vragen zich af of het nog klaargemaakt moet worden en 
vragen zich af waarom hij zo lang tijd nodig heeft. 
De voorzitter geeft aan dat dhr. Huisman dat heeft aangegeven. De correspondentie kan worden 
ingezien bij de secretaris. 
Met dhr. Pijper is een meningsverschil over de vloer van de tent in 2016. Er is 850 euro overgemaakt 
van Dorpsbelangen en ook de Klank en Demodag hebben 850 betaald. Dit is dubbel. Het bestuur 
heeft dhr. Pijper hierover aangeschreven maar hij geeft aan het niet meer te weten. Is de vloer twee 
keer betaald? Dat weten we niet. 
Het bestuur heeft geen fraude geconstateerd. Wel zijn er veel onduidelijkheden hoe de gelden zijn 
uitgegeven. Verder zou eruit kunnen komen dat de administratie niet wordt aangeleverd van 2012 
tot 2015. Dan spreek je van verduistering van administratie. Maar hoever ga je daarin en wat is 
betaalbaar? Iemand in de zaal geeft aan dat het wel op één persoon wordt gespeeld. De voorzitter 
geeft aan dat je als bestuur mag verwachten dat een penningsmeester het goed doet. Wel had het 
vorig bestuur meer vragen moeten stellen. 
Na enige discussie wordt besloten om een werkgroep in te stellen die samen met de kascommissie 
gaat uitzoeken hoe het allemaal zit. Deze werkgroep zal een verslag maken van de bevindingen.  
Voor de volgende algemene ledenvergadering is het belangrijk dat alle leden vooraf op de hoogte 
worden gesteld wat de bevindingen zijn.  Dan zal er over de voorstellen van de werkgroep gestemd 
gaan worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. Het bestuur 
krijgt op deze manier de handen vrij om hun andere werkzaamheden op te pakken en de 
leefbaarheid van Siddeburen te waarborgen. De werkgroep zal worden vastgesteld bij de verkiezing 
voor de kascommissie. 
 
6. Visie van de leden 
Het bestuur probeert om zoveel mogelijk activiteiten in stand te houden en eventueel anders te 
doen. We kijken of het haalbaar is en of er genoeg mensen zijn die het kunnen organiseren. Verder 
willen we andere verenigingen niet in het vaarwater zitten. Ook gaan we proberen zoveel mogelijk 
met de andere verenigingen samen te werken. Hebben de leden een activiteit die ze graag willen? 
Dhr. A. Benning had het over een Siddebuurster dag. Hierover wordt verder overleg gevoerd. 
De leden kunnen de bestuursleden aanspreken als ze wat willen in het dorp. De voorzitter geeft aan 
dat het bestuur open staat voor overleg. Spreek ons vooral aan als er dingen zijn. 
 
7. Bestuursverkiezing 
De voorzitter vraagt aan de leden of het met vinger opsteken kan. Hiermee wijken we af van de 
statuten en dit is een hoofdelijke stemming. Alle aanwezige leden geven toestemming om van de 
statuten af te wijken. 
De volgende bestuursleden worden benoemd voor één jaar: 
M. Mulder en P. van der Meij. 
De volgende bestuursleden worden benoemd voor twee jaar: 
H. Bulthuis en M. Bisschop. 
De volgende bestuursleden worden benoemd voor drie jaar: 
M. Wolthof, L. Lenting, N. Marinus en H. Kuper. 
Alle bestuursleden worden unaniem benoemd 
 
8. Benoeming kascommissie 
Dhr. Hartlief zit nog in de kascommissie en heeft aangegeven dat hij het wil doen. 
Dhr. Blokzijl heeft zich per e-mail aangemeld en wordt benoemd tot kascommissielid. 
Als reserve kascommissie lid wordt A. Haan benoemd. 
Dan wordt er een werkgroep Financiën vastgesteld. Hiervoor melden de heren Marinus, Kuper en 
mw. Hoving zich aan. Ook dhr. Blokzijl en dhr. Hartlief worden hierin meegenomen.  



De werkgroep maakt een verslag met de constateringen en doen voorstellen om dit op te lossen. De 
algemene ledenvergadering zal hierover stemmen. Alle leden zullen schriftelijk worden uitgenodigd 
voor de volgende vergadering met het verslag en de voorstellen van de werkgroep. 
 
9. Rondvraag 
Er melden zich vier vrijwilligers aan en hier is het bestuur hen zeer dankbaar voor. Er wordt gevraagd 
in welke krant de advertenties van Dorpsbelangen komen. Dit is het ‘t Bokkeblad maar er wordt ook 
veel gedaan via Facebook en website. 
Er wordt opgemerkt dat vorig jaar bij het paaseieren zoeken niet ieder kind een prijs kreeg. Het 
bestuur geeft aan dat dit vanaf dit jaar wel het geval is. 
Er wordt een gevraagd naar de AED’s, het bestuur geeft aan dat daaraan in samenwerking met de 
overige schilddorpen wordt gewerkt. In Siddeburen is de EHBO vereniging betrokken bij de training 
van reanimatieleden. 
De Dorpsquiz gaat door aanstaande zaterdagavond. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter geeft aan dat iedereen een brief krijgt voor de volgende ledenvergadering en dat het 
dan erg belangrijk is om aanwezig te zijn.  
Iedereen bedankt voor zijn en haar inbreng en voor de aanwezigheid. 
 
Liesbeth 30-04-2019 


