
Algemene Ledenvergadering vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit 

     Datum: 06-10-2021,  
    Plaats: MFC gebouw;           

      Aanvang:  20.00u., stukken liggen ter inzage vanaf 19.30u. 
 

Agenda 

1. Opening & mededelingen 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ALV 2020, zie bijlage 

4. Jaarverslag Secretariaat, zie bijlage 

5. Financieel jaarverslag 2020, zie bijlage 

6. Verslag Kascontrolecommissie 

Zitting hebben  dhr. Blokzijl en dhr. Hartlief, reservelid mevr. A. Haan, 

a.  Mevr. Haan heeft 1 termijn gezeten en kan voor nog een termijn gekozen worden 

b.  Verkiezing reservelid: 

7. Begroting 2021, zie bijlage 

8. Bestuursverkiezing 

Het bestuur bestaat uit de heren Nico Marinus (secretaris), Hans Bulthuis en de dames Karin Hofman 
(penningmeester) en Martine Entjes (ledenadministratie). Door het tussentijds aftreden van 3 
bestuursleden, is de functie van Voorzitter tijdelijk vervuld door dhr. Nico Marinus. Door het 
tussentijds aftreden  zijn er 3 vacatures ontstaan. De zittende bestuur heeft 5 dorpsgenoten bereid 
gevonden om zitting te nemen in het bestuur en dit is in november 2020 gerealiseerd. Dit zijn de 
dames Greet ter laan, Jolanda Huisman, Patries van de Kamp en de heren Kees Kemper en Joey 
Bruinsma. In eerdere nieuwsbrieven hebben een aantal zich al gepresenteerd. Een korte introductie 
van Patries en Joey vindt u onderaan de agenda. Het bestuur stelt voor om deze 5 kandidaten  te 
benoemen als bestuurslid.  
Tevens dient de functie van voorzitter conform art. 9 lid 1 van de Statuten in de vergadering te 
worden gekozen. Bestuursleden hebben maximaal 3 jaar zitting en dienen dan aftredend te zijn en 
kunnen zich terstond herkiesbaar stellen. 
 

Het bestuur stelt voor om de volgende kandidaten te benoemen: 

 a. Voorzitter: dhr. Nico Marinus 

Bestuursleden: 

 b. mevr. Greet ter Laan 

 c. mevr. Jolanda Huisman 

 d. mevr. Patries van de Kamp 

 e. dhr. Kees Kemper 

 f. dhr. Joey Bruinsma 

 

Bestuursleden nemen de plaats in het rooster van aftreden in van de persoon die zij vervangen,  

Rooster van aftreden:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Voorstel tot Statutenwijziging 

De Statuten van Dorpsbelangen dateren van  1985 en zijn aan vernieuwing toe. Een aantal zaken zijn 

niet opgenomen en vooral ook de uitwerking van een aantal artikelen staan niet beschreven in het 

Huishoudelijk reglement. Bijvoorbeeld de gang van zaken rondom bestuursverkiezing; op welke wijze 

doet het bestuur een voordracht maar ook: hoe kun je je verkiesbaar stellen als lid? Hoe is de 

verkiezing van de kascommissie geregeld, hoe worden vergoedingen geregeld, maar ook de 

uitvoering taken en bevoegdheden voorzitter, secretaris en penningmeester; en hoe een 

Statutenwijziging moet worden doorgevoerd. Nu staat er dat een 2/3 meerderheid van het totaal 

aantal leden nodig is. Dat zou in de praktijk betekenen dat er bijna 450 leden op een vergadering 

zouden moeten verschijnen. Dat is niet haalbaar.  

 

We hebben met notaris Marieke Poort de nieuwe Statuten samengesteld en het huishoudelijk 

reglement uitgebreid. Zie de bijlage.  

Wij kunnen dit alleen doorvoeren conform Art.15 lid 1, lid 3 en lid 4. Dat betekent in de praktijk dat 

dit in twee stappen gedaan moet worden. 

I. In de vergadering moet 2/3 van het totaal aantal leden aanwezig zijn;  

II. Indien dit niet het geval is zal binnen 4 weken wederom een vergadering worden 

gehouden met als enig agendapunt de Statutenwijziging en dat besluit kan dan 

genomen worden met  2/3 van de door aanwezigen uitgebrachte stemmen. 

Daarna  worden de nieuwe Statuten van kracht conform art. 15 lid 6 en 7. 

 

10. Activiteiten 

De activiteitenkalender staat gepubliceerd op de website van Dorpsbelangen. We zitten nog steeds 

in Coronatijd en dat betekent dat er per activiteit gekeken moet wat kan en wat mag.  

 

11. Rondvraag en Sluiting 

 

Even voorstellen: 

Mevr. Patries van de Kamp: ik woon inmiddels al 13 jaar met veel plezier aan de Veenweg, samen 

met Rob en Guus. Tessel is al uit huis. Ik werk bij DUO als projectmanager. Er deden zich de laatste 

tijd geruchten de ronde over een windmolenpark tussen Siddeburen, Noordbroek en 

Functie 2022 2023 2024 2025 

Voorzitter  Nico   X  

Secretaris  Jolanda  X   

Penningmeester  
Karin 

X   X 

Bestuurslid Hans   X  

Bestuurslid Martine X   X 

Bestuurslid Kees X   X 

Bestuurslid Greet  X   

Bestuurslid Patries X   X 

Bestuurslid Joey  X   



Hellum/Schildwolde. Omdat ik niet nog meer windmolens in ons mooie buitengebied wil, was dat 

 reden voor mij om in actie te komen, eerst binnen de Veengroep en nu vanuit het bestuur  van 

Dorpsbelangen Siddeburen vooruit als portefeuillehouder voor windmolenproblematiek en energie 

transitie. 

Joey Bruinsma: 29 jaar en ik woon samen met mijn vrouw sinds begin 2019 in Siddeburen. Ik werkt 

op een technische afdeling bij AKZO. In mijn vorige woonplaats Appingedam heb ik ook in de 

buurtvereniging veel activiteiten georganiseerd. Ik heb mij aangemeld als bestuurslid van 

dorpsbelangen Siddeburen, omdat ik leefbaarheid en activiteiten belangrijk vind in een dorp. 

Het organiseren van activiteiten waar blij en gelukkig van worden geeft mij ook energie. Belangrijk 

vind ik het om de onderlinge band in het dorp te versterken. Voor zowel jong en oud.  

 

 


