
  

 Jaarverslag secretariaat  2020 

 vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit! 

 In dit verslag blikken we terug op  het reilen en zeilen van de vereniging in het jaar 2020. 
Dat was een bewogen jaar in meerdere opzichten. Corona nam ons allemaal in beslag (en nog 

steeds) en de vereniging zat ook in zwaar weer. 
 
Stand van zaken 
Binnen Dorpsbelangen is er het een en ander gebeurd. Een paar actieve bestuursleden besloten om persoonlijke 
redenen te stoppen met het werk voor Dorpsbelangen. Dit was bijzonder jammer en we willen bij deze de 
afgetreden bestuursleden Marvin Wolthof, Marjan Bisschop en Henk Kuper hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Het gevolg was wel dat het bestuur nog maar uit 4 leden bestond. Nico Marinus was secretaris en werd na het 
aftreden van Henk Kuper ook voorzitter ad interim. Karin Hofman was/ werd penningmeester en Martine Entjes 
nam de leden administratie en alles wat daar bij komt kijken op zich. Hans Bulthuis was en bleef hoofd 
activiteiten. 
 
We begonnen in 2020 met ca. 400 leden. Het 4 koppig bestuur heeft de schouders er onder gezet en is er een 
huis-aan-huis actie geweest om te inventariseren wie nu wel en geen lid was van Dorpsbelangen. Dit resulteerde 
in het feit dat we van 400 leden naar 732 zijn gegaan, uit de 1460 adressen die Siddeburen telt. Dat was een 
behoorlijke opsteker en gaf ook de motivatie om door te gaan. Door de automatische incasso die is opgezet  is 
de financiële afhandeling een stuk overzichtelijker is geworden. Doordat er tevens de e-mailadressen van de 
leden verkregen waren konden we ook makkelijker communiceren. Behalve via Facebook  konden we nu ook  
publicaties via de mail verzenden zoals de nieuwsbrief van december 2020. De financiën werden verder op orde 
gebracht en zijn inzichtelijk (zie het aparte financieel verslag) Zo hebben we een transparant financieel overzicht 
gecreëerd dat ook voor verantwoording naar de gemeente toe nodig was. 
 
Bestuur 
Eén van de aandachtspunten was om het bestuur weer voltallig te krijgen. Aan het einde van het jaar is dat 
gelukt; 3 nieuwe enthousiaste vrijwilligers hebben zich bereid verklaard om zitting te nemen in het bestuur. Dit 
zijn Greet ter Laan, Jolanda Huisman en Kees Kemper. Zij hebben zich in de nieuwsbrief van december 2020 aan 
u voorgesteld en worden in deze vergadering voorgedragen om te verkiezen als bestuurslid (zie agenda van de 
jaarvergadering). Het bestuur heeft gemeend de taken te verdelen binnen het bestuur en te werken met 
portefeuilles, dit sluit overigens niet uit dat een bestuurslid de ander kan ondersteunen in een bepaald 
onderwerp. De verdeling is als volgt:  
Nico Marinus:  Voorzitter/alg. zaken/samenwerking andere dorpen/verenigingen/gemeente 
Hans Bulthuis:  Hoofd activiteiten.  
Karin Hofman:  Penningmeester/ financiën. 
Martine Entjes: Ledenadministratie/ contactgegevens leden 
Greet ter Laan:  Leefbaarheid/servicepunt MFC.  
Kees Kemper: Aardbevingsproblematiek 
Jolanda Huisman: Secretariaat/ communicatie/publicatie/alg.ondersteuning 
 
Net als de financiën moest ook de website van Dorpsbelangen weer nieuw leven ingeblazen worden. Dat is 
inmiddels gebeurd en we willen er een informatieve site van maken waar naast leuke activiteiten en 
verslaglegging daarvan, ook actuele berichtgeving op staat bijvoorbeeld over de aardbevingsproblematiek, 
ontwikkelingen van het kindcentrum, en andere maatschappelijke onderwerpen.  
Neem vooral een kijkje op:  www.dorpsbelangensiddeburen.nl 
 
Maatschappelijke onderwerpen 
Eén van de zaken is het samenwerkingsverband met de Schilddorpen (Schildwolde, Hellum, Siddeburen, 
Steendam, Tjuchem en Overschild) om een sterke, wederkerige, lokale en toekomstgerichte samenwerking 
tussen inwoners uit de dorpen rond het Schildmeer onderling en met de gemeente Midden Groningen op te 
bouwen.  

https://www.facebook.com/Dorpsbelangen-Siddeburen-1974835595898380
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Onderwerpen als leefbaarheid, sport en spel, recreatie en visie voor de toekomst vallen 
daaronder maar ook het aardbevingsdossier en de versterkingsoperatie, de verbreding van de 
N33, realisatie nieuw kindcentrum, onderhoud speeltuin "de Bokkesprong", onderhoud van de 
Siddebuurster Bok, verlichting van de Hervormde kerk, enz. 
Daar waar we kunnen zullen we goede initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen. 
 
Activiteiten 

Door de Coronacrisis konden een aantal geplande activiteiten geen doorgang vinden. Er moest veel 
geïmproviseerd worden. Toch konden nog zo'n 15 activiteiten doorgang vinden in samenwerking met diverse 
vrijwilligersgroepen. De acties waren voor jong en oud zowel in de sfeer van vermaak als ook sociale 
ondersteuning zoals "Sibboern helpt". Een klein résumé: 
Klim- en Klauter middag, de klaverjasmarathon; de tulpenactie, de Paashaasactie, de stoepkrijtactie. 
In combinatie met het MFC waarbij de Koning acte de présence gaf,  bracht ook wat gecombineerde acties met 
zich mee zoals de livestreams (MFC) van de koren Syedeberth en Popcorn, en samen met Biblionet de Legodag.   
De kinderspeelweek moest ook in een aangepaste vorm plaatsvinden en het team van de kinderspeelweek heeft 
een mooi evenement neer weten te zetten met o.a. een stormbaan, poffertjes bakken en schminken.  
Verder was er feestweek in een veranderde vorm die muzikaal ingeleid werd door de Eveneband en waarbij 
diverse activiteiten plaatsvonden zoals de fotopresentatie "oud Siddeburen", video workshop "stop motion", 
Pubquiz, Legoworkshop, etc. 
De activiteiten in oktober (spooktocht) en november (klaverjassen) konden helaas niet doorgaan. De intocht van 
Sinterklaas kon ook niet gehouden worden en dat werd een kleurplatenactie resulteerde in 167 inzendingen! 
Alle inzenders kregen een cadeautje thuisbezorgd van de DHL pieten. 
Als afsluiter van het jaar was er online de Oliebollenbingo, ook dit werd goed ontvangen. 
 
Al die acties vergen ook werk van vele vrijwilligers die we dan ook hartelijk willen bedanken voor hun inzet. 
 
 
Doel voor 2021 
De rol van het bestuur wordt steeds verder ontwikkeld. Bestuursleden worden steeds meer betrokken en 
krijgen een meer prominentere rol in maatschappelijke discussies en overleggen met de gemeente en partijen. 
Daarnaast wordt er ook door de wetgever steeds hogere eisen aan bestuursfuncties en de daarmee 
samenhangende verantwoordelijkheden. Daarom moeten we op een aantal punten zaken verder optimaliseren 
en professionaliseren waaronder het aanpassen van de Statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging. 
Een van de ontwikkelingen die we willen stimuleren is  de samenwerking van verschillende partijen binnen ons 
dorp zoals  bijvoorbeeld het onderwerp van Huis van de Sport die door de Tennisvereniging is gestart en door 
ons wordt ondersteund.  
Ook willen we graag dat de bewoners meer betrokken worden bij zaken die in ons dorp spelen. Heeft u ideeën 
of suggesties die bijdragen tot de verbetering van de leefbaarheid in Siddeburen, laat het ons weten > Goede 
initiatieven ondersteunen we van harte. 
 
 
 
 
 
Bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit!  
 


